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ECONOMÍA- 4º ESO 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

 
UNIDADE 1: Economía, a ciencia útil 
1.1- Que é a economía? 
1.2- A necesidade de elixir 
1.3- O estudio da economía 
 
UNIDADE 2: Produción e crecemento 

2.1- Os factores de produción: recursos naturais, traballo e capital 

2.2- Os sectores económicos 

2.3- A fronteira de posibilidades de produción 

2.4- O crecemento económico 

UNIDADE 3: Mercados e empresas 
3.1- Que tecnoloxía empregar? 
3.2- Custos e ingresos: o beneficio empresarial 
3.3- As funcións das empresas 
3.4- Mercados, empresas e familias 
 
UNIDADE 4: A empresa no seu contexto 
4.1- Tipos de empresas 
4.2- Elementos da empresa 
4.3- A responsabilidade social corporativa 
4.4- Financiación empresarial 
4.5- Obrigacións das empresas 
 
UNIDADE 5: Planificación financeira 
5.1- O aforro 
5.2- Como se elabora un presuposto? 
5.3- Os plans de pensións privados. 
 
UNIDADE 6: Saúde financeira 
6.1- As inversión 
6.2- As débedas 
6.3- O contrato de seguros 
 
UNIDADE 7: O diñeiro e as súas formas 
7.1- O diñeiro 
7.2- Contas bancarias 
7.3- Relacións bancarias 
7.4- As tarxetas 
 
UNIDADE 8: Produción e prezos 
8.1- A perspectiva macroeconómica 
8.2- Crecemento e produción 
8.3- A inflación 
8.4- Os indicadores da inflación 
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8.5- O prezo do diñeiro 
 
UNIDADE 9: O mercado de traballo 
9.1- O emprego 
9.2- As estatísticas de emprego 
9.3- A política de emprego 
9.4- Tendencias e xacementos de emprego 
 
UNIDADE 10: As contas do Estado 
10.1- O papel do Estado 
10.2- A política fiscal 
10.3- Os Presupostos Xerais do Estado 
 
UNIDADE 11: O comercio internacional e a Unión Europea 
11.1- O comercio internacional 
11.2- Proteccionismo fronte a libre comercio 
11.3- A integración económica 
11.4- A Unión Europea 
 
UNIDADE 12: A globalización e os desequilibrios da economía mundial 
12.1- A globalización 
12.2- Os problemas medioambientais 
12.3- Desigualdades e subdesenvolvemento 
12.4- O desenrolo sostible 
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INICIACIÓN A ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL - 4º ESO 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

Unidade didáctica 1: Contribución ó proxecto profesional 

1. O proxecto profesional 
2. Opcións profesionais 
3. O espírito emprendedor 
4. Itinerarios formativos 
5. Busqueda de emprego 

Unidade 2: A relación laboral 

1. A relación laboral 
2. Dereitos e deberes do traballador 
3. O contrato de traballo 
4. A negociación colectiva 

Unidade 3: A seguridade social 

1. O salario 
2. A seguridade social 
3. Sistemas de protección 
4. Desemprego 
5. Autónomos 

Unidade 4: Os riscos laborais 

1. O traballo e a saúde 
2. Conceptos básicos 
3. Dereitos e deberes en materia de riscos laborais 
4. Normativa e organismos públicos  
5. Principios de prevención  
6. Medidas de protección 

Unidade 5: Primeiros auxilios 

1. Primeiros auxilios 
2. Técnicas de auxilio 
3. Actuación segundo a lesión 
4. O plan de emerxencia e evacuación 

Unidade 6: O proxecto de empresa 

1. A idea emprendedora 
2. Traballa e formula a túa idea 
3. O entorno da empresa 
4. Funcións e estrutura organizativa da empresa 
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5. O plan de empresa 

Unidade 7: A información dos recursos humanos 

1. Os recursos humanos na empresa 
2. Tarefas do departamento de recursos humanos 
3. Sistemas de información de recursos humanos 

Unidade 8: As actividades na empresa 

1. As actividades na empresa 
2. A función de produción  
3. A función comercial e de marketing 
4. Axudas e apoio á creación de empresas 

Unidade 9: A función contable, documentos de cobro e pago. O arquivo. 

1. A función contable 
2. Documentos de cobro e pago 
3. O arquivo 

Unidade 10: Forma xurídica e trámites de constitución 

1. A forma xurídica da empresa 
2. As sociedades 
3. O traballo autónomo 
4. Trámites de constitución 

Unidade 11: A financiación na empresa 

1. Análise de custos e ingresos 
2. O plan de inversión 
3. O plan de financiación 
4. Análise da viabilidade económico financeira 

Unidade 12: As obrigacións fiscais 

1. Os ingresos públicos 
2. Os impostos que afectan ás empresas 
3. O calendario fiscal 
4. Control e avaliación do proxecto 
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ECONOMÍA- 1º BACHARELATO (Sección Bilingüe - Castelán/Inglés). 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

- Principais actividades económicas. Conflito entre recursos escasos e necesidades. O 

concepto de custo de oportunidade. Os factores de produción. Tipos de bens económicos. 

Os axentes económicos. A Fronteira de Posibilidades de Produción. 

- Sistemas económicos: características e diferenzas. Algúns dos principais autores na 

evolución do pensamento económico. 

- A empresa como axente económico. A función de produción e a teoría dos custos. A 

eficiencia técnica e económica. 

- O mercado. A teoría elemental da oferta e da demanda. O equilibrio de mercado. Cálculo de 

elasticidades. 

- Clases de mercados: a competencia perfecta, o monopolio, o oligopolio e a competencia 

monopolística. Algúns dos fallos do libre funcionamento do mercado. 

- Os mercados de factores. Especial referencia ao mercado de traballo en España. 

- O diñeiro: funcións. A creación do diñeiro bancario. A oferta monetaria. O sistema financeiro 

español. 

- A inflación: concepto, causas e consecuencias. O Índice de Prezos ao Consumo (IPC). 

- O Produto Interior Bruto (PIB). As tres vías de cálculo do PIB. Magnitudes brutas e netas, 

correntes e constantes, a prezos de mercado e a custo dos factores. 

- Funcións do Sector Público en economía. O modelo de oferta e demanda agregadas. A 

política fiscal e a política monetaria. 

- O ciclo orzamentario. Clasificación das principais partidas de ingresos e gastos. O déficit 

público e o seu financiamento. 

- O comercio internacional: factores que o determinan e formulacións teóricas. Medidas 

proteccionistas. Relacións económico-comerciais entre países: a integración e cooperación 

económica. O mercado de divisas. A Balanza de Pagamentos. 

- A Unión Europea (UE): proceso de construción, principais institucións, o orzamento, os 

Fondos Europeos. A Unión Económica e Monetaria: o euro. 

 

- Vocabulario inglés empresarial: 

 

Unit 1- Unit 5: Economy ,Needs,Goods and services,Durable goods,Perishable goods, Factor of 

production,Land, Work, labor, Capital, Enterprise, Company, Public sector, Scarcity,  Production 

possibility frontier (PPF), Opportunity cost, household, The circular flow of income, Income, 

Policy, Profit, Limited liability, Shareholders, Share, Tax, Producer, Consumer, Owner, Imports, 

Exports, Losses, Market Economy, Planned Economy, Mixed Economy, Demand, Supply, Market 

equilibrium, Inelastic Demand, Elastic Demand, Available, To raise the price, Shortage, Amount. 

 

Unit 6- Unit 10: Perfect competition, imperfect competition, monopoly, oligopoly, monopolistic 

competition, economic cycles, public goods, externalities, The imperfect competition, The 

unequal distribution of income, The welfare state, land, labour, capital, employee, employer, 

price-based, rent, company, duopoly, labour market, entrepreneur, product differentiation, 
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wage, unemployed, Total Income= Total Revenue, Total Costs, Fixed Costs, Variable Costs, 

Marginal Revenue, Marginal Cost Production, Production function, Efficiency, Technological 

Efficiency, Economic Efficiency, Distribution, Franchise, Franchisee, Franchisor, Fees, Royalties, 

business cycle. 

 

Unit 11- Unit 15: Macroeconomics, Gross Domestic Product (GNP), Gross National Product 

(GNP), Net Domestic Product (NDP), National Income, market prices, factor costs, consumption, 

investment, government spending, net exports (exports – imports), indirect tax, subsidies, 

inflaction, basket of items, annual rato of inflation, barter, metallic money, currency, bank notes, 

coins, credit card, check, to borrow, to save, loan, interest rate, bank account, deposit, teller, 

ATM, exchange rate, badge, devaluation, revaluation, bond, European central bank, monetary 

policy, fiscal policy, loose fiscal policy, tight fiscal policy, productivity, deficit, surplus, to collect, 

tax, revenues, expenditures, national debt, budget, international trade, free trade, 

protectionism, tariffs, subsidies, quotas, the balance of payments, the current account, the 

capital account, the financial account, transfers, EU (European Union). 
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ECONOMÍA DA EMPRESA - 2º BACHARELATO  

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

- Recoñecemento da grande importancia do papel desempeñado polas empresas e os 

empresarios no mundo actual. Aplicación á realidade galega. Análise do tecido produtivo de 

Galicia. 

- Asimilación da situación de cambio permanente que obriga a un continuo proceso de 

adaptación, que esixe o dinamismo do marco en que desenvolven a súa actuación as empresas 

e que presenta especial relevancia na formación profesional dos recursos humanos. Destacada 

referencia á denominada nova economía. 

- Valoración da contradición entre as repercusións positivas e negativas da actividade 

económico-empresarial, especialmente no medio, no mundo do traballo, no consumo e na 

calidade de vida. 

- Procura, selección, interpretación e comunicación de información procedente de diversas 

fontes, empregando un vocabulario técnico e diferentes tipos de soportes (tradicional e a través 

das tecnoloxías da información e da comunicación). 

- Clasificación, elementos, funcións e obxectivos da empresa. Análise do marco xurídico que 

regula a actividade empresarial: normas mercantís, laborais e fiscais. As diferentes formas 

xurídicas das empresas. Funcionamento e creación de valor nas empresas. As diferentes áreas 

de actividade. Influencia do contexto xeral e específico na empresa. Valoración da 

responsabilidade social e ambiental da empresa. 

- Desenvolvemento da empresa. Análise dos factores de localización e dimensión da empresa. 

Consideración da importancia das PEME e as súas estratexias de mercado Estratexias de 

crecemento interno e externo. A internacionalización, a competencia global, a influencia do 

desenvolvemento das tecnoloxías da información e da comunicación nas empresas. 

Identificación dos aspectos positivos e negativos da empresa multinacional. Consideración da 

importancia das cooperativas como motores de desenvolvemento económico e social. 

- Organización e dirección da empresa. A división técnica do traballo e a necesidade de 

organización no mercado actual. Funcións básicas da dirección. Planificación e toma de decisións 

estratéxicas. Deseño e análise da estrutura da organización formal e informal. Os sistemas de 

xestión da calidade na empresa. A xestión dos recursos humanos e a súa incidencia na 

motivación. O contrato de traballo. Dereitos e obrigas das traballadoras e dos traballadores. A 

conciliación da vida laboral e familiar. A importancia da seguridade e hixiene no traballo. A 

prevención dos riscos laborais. Os conflitos de intereses e as súas vías de negociación. 

- A función produtiva. Proceso produtivo, eficiencia e produtividade. Importancia da innovación 

tecnolóxica: I+D+i. Custos: clasificación e cálculo dos custos na empresa. Análise custo-beneficio. 

Cálculo e interpretación do limiar de rendibilidade da empresa. Os inventarios, o seu custo e os 

diferentes métodos de xestión. Programación, avaliación e control de proxectos. Valoración das 

externalidades da produción. 

- A función comercial da empresa. Concepto e clases de mercado. A investigación de mercados. 

Análise do consumidor e segmentación de mercados. Variables do marketing mix e elaboración 
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de estratexias. Estratexias de marketing e ética empresarial. Aplicación ao marketing das 

tecnoloxías da información e da comunicación. 

- A información na empresa. Obrigas contables da empresa. A composición do patrimonio e a 

súa valoración. As contas anuais e a imaxe fiel. Elaboración do balance e a conta de perdas e 

ganancias abreviadas. Análise e interpretación da información contable: principais ratios 

económico-financeiras. 

- A función financeira. Estrutura económica e financeira da empresa. O ciclo económico e o 

período medio de maduración. Concepto e clases de investimento. Valoración e selección de 

proxectos de investimento: métodos estáticos e dinámicos. Recursos financeiros da empresa. 

Análise de fontes alternativas de financiamento interno e externo. 

- Proxecto empresarial. Proceso de creación dunha empresa: a concreción da idea, constitución, 

trámites legais e viabilidade elemental. O plan de negocio: análise do sector, análise DAFO, os 

plans de marketing, de produción, de recursos humanos, de organización e o plan económico 

financeiro. 
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FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL – CICLO SUPERIOR ENSINANZA E 

ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA (1º CURSO). 

 

CONTIDOS BÁSICOS 

 

Unidade Didáctica 1: Prevención de riscos laborais (Unidade Formativa 1). 

- Relación entre traballo e saúde. Influencia das condicións de traballo sobre a saúde. 

- Conceptos básicos de seguridade e saúde laboral. 

- Análise dos dereitos e das obrigas das persoas traballadoras e empresarias en prevención de 

riscos laborais. 

- Actuación responsable no desenvolvemento do traballo para evitar as situacións de risco no 

seu contorno laboral. 

- Protección de persoas traballadoras especialmente sensibles a determinados riscos. 

- Análise de factores de risco ligados a condicións de seguridade, ambientais, ergonómicas e 

psicosociais. 

- Determinación dos danos á saúde da persoa traballadora que se poden derivar das 

condicións de traballo e dos factores de risco detectados. 

- Riscos específicos no sector da animación sociodeportiva e da animación turística en función 

das probables consecuencias, do tempo de exposición e dos factores de risco implicados. 

- Avaliación dos riscos atopados en situacións potenciais de traballo no sector administrativo e 

financeiro. 

- Xestión da prevención na empresa: funcións e responsabilidades. 

- Órganos de representación e participación das persoas traballadoras en prevención de riscos 

laborais. 

- Organismos estatais e autonómicos relacionados coa prevención de riscos. 

- Planificación da prevención na empresa. 

- Plans de emerxencia e de evacuación en contornos de traballo. 

- Elaboración dun plan de emerxencia nunha empresa do sector. 

- Participación na planificación e na posta en práctica dos plans de prevención. 

- Medidas de prevención e protección individual e colectiva. 

- Protocolo de actuación ante unha situación de emerxencia. 

- Aplicación das técnicas de primeiros auxilios. 

- Actuación responsable en situacións de emerxencias e primeiros auxilios. 
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Unidade Didáctica 2: Lexislación e relacións laborais I (Unidade Formativa 2, parte 1ª) 

- Diferenciación entre grupo e equipo de traballo. 

- Valoración das vantaxes e os inconvenientes do traballo de equipo para a eficacia da 

organización. 

- Equipos no sector administrativo e financeiro segundo as funcións que desempeñen. 

- Dinámicas de grupo. 

- Equipos de traballo eficaces e eficientes. 

- Participación no equipo de traballo: desempeño de papeis, comunicación e responsabilidade. 

- Conflito: características, tipos, causas e etapas. 

- Técnicas para a resolución ou a superación do conflito. 

- Dereito do traballo. 

- Representación das persoas traballadoras na empresa. 

- Conflitos colectivos. 

- Novos contornos de organización do traballo. 

- Organismos públicos (administrativos e xudiciais) que interveñen nas relacións laborais. 

- Análise da relación laboral individual. 

- Dereitos e deberes derivados da relación laboral. 

- Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico 

superior en Ensinanza e Animación Sociodeportiva. 

- Modalidades de contrato de traballo e medidas de fomento da contratación. 

- Análise das principais condicións de traballo: clasificación e promoción profesional, tempo de 

traballo, retribución, etc. 

- Análise dos elementos dun recibo de salarios mediante a súa elaboración. 

- Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo. 

- Elaboración de liquidacións por extinción de contrato sinxelas. 

- Sindicatos de traballadores e asociacións empresariais. 

 

Unidade Didáctica 3: Lexislación e relacións laborais II (Unidade Formativa 2, parte 2ª) 

- A Seguridade Social como piar do estado social. 

- Estrutura do sistema de Seguridade Social. 

- Determinación das principais obrigas das persoas empresarias e das traballadoras en materia 

de seguridade social. 
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- Protección por desemprego. 

- Prestacións contributivas da Seguridade Social. 

- Coñecemento dos propios intereses e das propias capacidades formativo-profesionais. 

- Importancia da formación permanente para a traxectoria laboral e profesional das persoas 

coa titulación de técnico en xestión administrativa. 

- Oportunidades de aprendizaxe e emprego en Europa. 

- Itinerarios formativos relacionados coa titulación de técnico superior en Ensinanza e 

Animación Sociodeportiva. 

- Definición e análise do sector profesional do título de técnico superior en Ensinanza e 

Animación Sociodeportiva. 

- Proceso de toma de decisións. 

- Proceso de procura de emprego no sector de actividade. 

- Técnicas e instrumentos de procura de emprego. 
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EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA – CICLO SUPERIOR ENSINANZA 

E ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA (2º CURSO). 

 

CONTIDOS BÁSICOS 

Unidade Didáctica 1: Iniciativa emprendedora. 

- Innovación e desenvolvemento económico.  

- Principais características da innovación na actividade da animación sociodeportiva e da 

animación turística (materiais, tecnoloxía, organización da produción, etc.). 

- A cultura emprendedora na Unión Europea, en España e en Galicia. 

- Factores clave das persoas emprendedoras: iniciativa, creatividade, formación, 

responsabilidade e colaboración. 

- A actuación das persoas emprendedoras no sector da animación sociodeportiva e da 

animación turística. 

- O risco como factor inherente á actividade emprendedora. 

- Valoración do traballo por conta propia como fonte de realización persoal e social. 

- Ideas emprendedoras: fontes de ideas, maduración e avaliación destas. 

- Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicación no ámbito da animación 

sociodeportiva e da animación turística. 

Unidade Didáctica 2: A empresa e o seu contorno. 

- A empresa como sistema: concepto, funcións e clasificacións. 

- Análise do contorno xeral dunha pequena ou mediana empresa de animación sociodeportiva 

e animación turística: aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e 

cultural. 

- Análise do contorno específico dunha pequena ou mediana empresa de animación 

sociodeportiva e animación turística: clientes, provedores, administracións públicas, entidades 

financeiras e competencia. 

- Localización da empresa. 

- A persoa empresaria. Requisitos para o exercicio da actividade empresarial. 

- Responsabilidade social da empresa e compromiso co desenvolvemento sustentable. 

- Cultura empresarial, e comunicación e imaxe corporativas. 

- Actividades e procesos básicos na empresa. Organización dos recursos dispoñibles.  

- Externalización de actividades da empresa. 

 

Unidade Didáctica 3: Plan de empresa. 
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- Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicación no ámbito da animación 

sociodeportiva e da animación turística. 

 

Unidade Didáctica 4: Estudo de mercado. 

- Descrición dos elementos e estratexias do plan de produción e do plan de márketing. 

 

Unidade Didáctica 5: Forma xurídica e trámites de constitución. 

- Formas xurídicas das empresas. 

- Responsabilidade legal do empresario. 

- A fiscalidade da empresa como variable para a elección da forma xurídica. 

- Proceso administrativo de constitución e posta en marcha dunha empresa. 

- Vías de asesoramento para a elaboración dun proxecto empresarial e para a posta en marcha 

da empresa. 

- Axudas e subvencións para a creación dunha empresa de animación sociodeportiva e 

animación turística. 

- Plan de empresa: elección da forma xurídica, trámites administrativos, e xestión de axudas e 

subvencións. 

 

Unidade Didáctica 6: Financiamento, contabilidade e viabilidade da empresa. 

- Análise das necesidades de investimento e das fontes de financiamento dunha pequena e 

dunha mediana empresa no sector de animación sociodeportiva e animación turística. 

- Concepto e nocións básicas de contabilidade: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, 

gastos e contas anuais. 

- Análise da información contable: equilibrio da estrutura financeira e ratios financeiras de 

solvencia, liquidez e rendibilidade da empresa. 

- Plan financeiro: estudo da viabilidade económica e financeira. 

 

Unidade Didáctica 7: Función administrativa. 

- Ciclo de xestión administrativa nunha empresa de animación sociodeportiva e animación 

turística: documentos administrativos e documentos de pagamento. 

- Coidado na elaboración da documentación administrativo-financeira. 

 

Unidade Didáctica 8: Obrigas fiscais da empresa. 

- Obrigas fiscais dunha pequena e dunha mediana empresa. 


