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0. INTRODUCCIÓN 

  Os profesores que imparten clases neste departamento son:  Amparo Vigo Lancho 

(membro do departamento de FOL e tamén secretaria do centro), Carlos Vázquez 

Ferreiro (xefe de departamento), e Regina Rodríguez Cancio-Donlebun, profesora do 

departamento de ciencias sociais. 

Os módulos e cursos asignados ao mesmo para o presente curso académico, son os 

que se citan a continuación: 

Módulos, materias e cursos: 

Formación e Orientación Laboral –LOE (1º CSAFD01) 

Empresa e iniciativa emprendedora – LOE (2º CSAFD01) 

         Economía – 1º Bacharelato  

         Economía da empresa – 2º Bacharelato 

Iniciación á actividade económica e empresarial - 4º ESO 

Economía - 4º ESO 

   Así mesmo, este ano continuase a impartir a Economía de 1º de Bacharelato, como 

unha Sección Bilingüe, en castelán e inglés. Sinalar que estase en trámite da posible 

asignación ao noso centro dunha auxiliar de conversación, que en caso de ser 

confirmada dedicará parte do seu tempo a esta sección bilingüe de 1º de Bacharelato. 
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1. FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL 1º CICLO (LOE) 

(Proxecto do Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao 
superior correspondente ao título de técnico superior en Ensinanza e Animación 
Sociodeportiva). 
 

1.1. Identificación da programación. 

Centro Educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15005233 IES Agra do Orzán A Coruña 2019/2020 

 

Ciclo Formativo 

Código da 

Familia 

Profesional 

Familia 

Profesional 

Código do 

Ciclo 

Formativo 

Ciclo Formativo Grao Réxime 

AFD Actividades 

físicas e 

deportivas 

CSAFD01 Ensinanza e 

animación 

sociodeportiva 

Grao 

superior 

Xeral - 

ordinario 

 

Módulo Profesional y Unidades Formativas de menor duración 

Código 

MP/UF 

Nome Curso Sesións 

semanais 

Horas 

anuais 

Sesións 

anuais 

MP1145 Formación e Orientación 

Laboral 
1º 4 107 128 

MP0389_12 UF1: Prevención de Riscos 

Laborais 
1º 4 45 54 

MP0389_22 UF2: Equipos de traballo, 1º 4 62 74 
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dereito do traballo e da 

Seguridade Social, e 

procura de emprego 

 

Profesorado responsable 

Profesorado asignado ao módulo Carlos Vázquez Ferreiro 

Outro profesorado  

 

1.2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás 

características do ámbito produtivo. 

Este módulo profesional contén a formación necesaria para que o alumnado se poida 
inserir laboralmente e desenvolver a súa carreira profesional no sector de animación 
sociodeportiva e da animación turística. 
 
A formación do módulo contribúe a alcanzar os seguintes obxectivos xerais do ciclo 
formativo: 
q) Analizar e utilizar os recursos e as oportunidades de aprendizaxe que se relacionan 
coa evolución científica, tecnolóxica e organizativa do sector, así como as tecnoloxías 
da información e da comunicación, para manter o espírito de actualización e se 
adaptar a novas situacións laborais e persoais. 
 
r) Desenvolver a creatividade e o espírito de innovación para responder aos retos que 
se presentan nos procesos e na organización do traballo e da vida persoal. 
 
s) Tomar decisións de xeito fundamentado, analizando as variables implicadas, 
integrando saberes de distinto ámbito e aceptando os riscos e a posibilidade de 
equivocación, para afrontar e resolver situacións, problemas e continxencias. 
 
t) Desenvolver técnicas de liderado, motivación, supervisión e comunicación en 
contextos de traballo en grupo, para facilitar a organización e a coordinación de 
equipos de traballo. 
 
u) Aplicar estratexias e técnicas de comunicación, adaptándose aos contados que se 
vaian transmitir e á finalidade e as características das persoas receptoras, para 
asegurar a eficacia nos procesos de comunicación. 
 
v) Avaliar situacións de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e 
propor e aplicar medidas de prevención persoais e colectivas, consonte a normativa 
aplicable nos procesos de traballo, para garantir contornos seguros. 
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w) Identificar e propor as accións profesionais necesarias, para dar resposta á 
accesibilidade universal e ao “deseño para todas as persoas”. 
z) Recoñecer os dereitos e deberes como axente activo na sociedade, tendo en conta 
o marco legal que regula as condicións sociais e laborais, para participar na cidadanía 
democrática. 
 
Tamén contribúe a alcanzar as seguintes competencias profesionais, persoais e 
sociais do título de técnico superior en Ensinanza e Animación Sociodeportiva: 
o) Adaptarse ás novas situacións laborais, mantendo actualizados os coñecementos 
científicos, técnicos e tecnolóxicos relativos ao seu contorno profesional, xestionando 
a súa formación e os recursos existentes na aprendizaxe ao longo da vida, e utilizando 
as tecnoloxías da información e da comunicación. 
 
p) Resolver situacións, problemas ou continxencias con iniciativa e autonomía no 
ámbito da súa competencia, con creatividade, innovación e espírito de mellora no 
traballo persoal e no dos membros do equipo. 
 
q) Organizar e coordinar equipos de traballo con responsabilidade, supervisando o 
seu desenvolvemento, mantendo relacións fluídas e asumindo o liderado, e asumir 
solucións aos conflitos grupais que se presenten. 
 
r) Comunicarse con iguais, superiores, clientela e persoas baixo a súa 
responsabilidade, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitindo a 
información ou os coñecementos adecuados e respectando a autonomía e a 
competencia das persoas que interveñen no ámbito do seu traballo. 
 
s) Xerar contornos seguros no desenvolvemento do seu traballo e o do seu equipo, 
supervisando e aplicando os procedementos de prevención de riscos laborais e 
ambientais, de acordo co establecido pola normativa e os obxectivos da empresa. 
 
t) Supervisar e aplicar procedementos de xestión de calidade, de accesibilidade 
universal e de “deseño para todas as persoas”, nas actividades profesionais incluídas 
nos procesos de produción ou prestación de servizos. 
 
v) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas que se derivan da súa actividade 
profesional, consonte o establecido na lexislación vixente, participando activamente 
na vida económica, social e cultural. 
 
As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os 
obxectivos do módulo han versar sobre: 
– Manexo das fontes de información para a elaboración de itinerarios formativo-
profesionalizadores, en especial no referente ao sector da animación sociodeportiva 
e da animación turística. 
– Posta en práctica de técnicas activas de procura de emprego: 
– Realización de probas de orientación e dinámicas sobre as propias aspiracións, 
competencias e capacidades. 
– Manexo de fontes de información, incluídos os recursos de internet para a procura 
de emprego. 
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– Preparación e realización de cartas de presentación e currículos (potenciarase o 
emprego doutros idiomas oficiais na Unión Europea no manexo de información e 
elaboración do currículo Europass). 
– Familiarización coas probas de selección de persoal, en particular a entrevista de 
traballo. 
– Identificación de ofertas de emprego público ás que se pode acceder en función da 
titulación, e resposta á súa convocatoria. 
– Formación de equipos na aula para a realización de actividades mediante o emprego 
de técnicas de traballo en equipo. 
– Estudo das condicións de traballo do sector de animación sociodeportiva e da 
animación turística a través do manexo da normativa laboral, dos contratos máis 
comunmente utilizados e do convenio colectivo de aplicación no sector de animación 
sociodeportiva e da animación turística. 
– Superación de calquera forma de discriminación no acceso ao emprego e no 
desenvolvemento profesional. 
– Análise da normativa de prevención de riscos laborais que lle permita a avaliación 
dos riscos derivados das actividades desenvolvidas no sector produtivo, así como a 
colaboración na definición dun plan de prevención para a empresa e das medidas 
necesarias para a súa posta en práctica. 
 
 

1.3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao 

desenvolvemento do módulo profesional, xunto coa secuencia e o 

tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha. 

U.D. Título Descrición 
Duración 

(sesións) 
Peso 

1 Prevención de Riscos Laborais. 

A prevención de riscos laborais, 

riscos Xerais e específicos do 

sector do título, prevención na 

empresa e primeiros auxilios. 

54 36% 

2 Lexislación e relacións laborais I. 

Equipos de traballo e resolución 

de conflitos.  

O Dereito do Traballo e os 

contratos.  

46 34% 

3 Lexislación e relacións laborais II. 
Seguridade Social e Inserción 

Laboral 
28 30% 
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1.4. Por cada unidade didáctica 

1.4.1.a) Identificación da unidade didáctica. 

U.D. 1: Prevención de Riscos Laborais. 

Duración: 54 sesións. 

 

1.4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan. 

- RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias 

relacionados coa seguridade e a saúde laboral.  Completo: SI 

- RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional 

analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector 

da animación sociodeportiva e da animación turística.   Completo: SI 

- RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as 

responsabilidades de todos os axentes implicados.   Completo: SI 

- RA4 - Determináronse as medidas de prevención e protección no contorno laboral 

da titulación de técnico superior en Ensinanza e Animación Sociodeportiva.  

Completo: SI 

 

1.4.1.c) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da 

consecución dos obxectivos por parte do alumnado. 

- CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora. 

- CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á 

seguridade e á saúde das persoas traballadoras. 

- CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a 

eliminación ou a redución dos riscos laborais. 

- CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e 

risco laboral grave e inminente. 

- CA1.5 Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras 

sensibles a determinados riscos, así como as de protección da maternidade e a 

lactación, e de menores. 

- CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector da 

animación sociodeportiva e da animación turística. 

- CA1.7 Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en 

materia de prevención de riscos laborais. 
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- CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención 

nos ámbitos de traballo relacionados co perfil profesional de técnico superior en 

Ensinanza e Animación Sociodeportiva.  

- CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles. 

- CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial 

referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil 

profesional de técnico superior en Ensinanza e Animación Sociodeportiva. 

- CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos ámbitos de traballo 

das persoas coa titulación de técnico superior en Ensinanza e Animación 

Sociodeportiva. 

- CA2.5 Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou 

simulado, relacionado co sector de actividade do título. 

- CA3.1 Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en 

todas as actividades da empresa. 

- CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función 

dos criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais. 

- CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na 

empresa en materia de prevención de riscos. 

- CA3.4 Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos 

laborais. 

- CA3.5 Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que 

inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de emerxencia. 

- CA3.6 Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da 

empresa, e determináronse as responsabilidades e as funcións de cadaquén. 

- CA3.7 Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado 

co sector profesional da titulación de técnico superior en Ensinanza e Animación 

Sociodeportiva.  

- CA3.8 Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para nunha pequena ou 

mediana empresa do sector de actividade do título. 

- CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se 

deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas 

consecuencias no caso de materializarse. 

- CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos 

tipos. 

- CA4.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás 

situacións de risco atopadas. 

- CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia. 
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- CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de 

emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade. 

- CA4.6 Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar 

no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así como a composición e o uso 

da caixa de urxencias. 

 

1.4.1.d) Contidos. 

- 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. 
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- Actuación responsable en situacións de emerxencias e primeiros auxilios. 

 

1.4.2.a) Identificación da unidade didáctica. 

U.D. 2: Lexislación e relacións laborais I. 

Duración: 46 sesións. 

 

1.4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan. 

- RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan 

á consecución dos obxectivos da organización.  Completo: SI 

- RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e 

recoñéceos en diferentes situacións de traballo. Completo: SI 

 

1.4.2.c) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da 

consecución dos obxectivos por parte do alumnado.  

- CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas 
co perfil de técnico superior en Ensinanza e Animación Sociodeportiva e valoráronse 
as súas vantaxes sobre o traballo individual. 

- CA1.2 Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos 
equipos ineficaces. 

- CA1.3 Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a 
eficacia do equipo de traballo. 

- CA1.4 Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de 
traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as tarefas. 

- CA1.5 Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados 
no seo do equipo de traballo. 

- CA1.6 Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo 
de traballo. 

- CA1.7 Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación 
cos obxectivos establecidos, e coa participación responsable e activa dos seus 
membros. 

- CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación 
do dereito do traballo. 

- CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais. 

- CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo. 
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- CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as 
medidas de fomento da contratación para determinados colectivos. 

- CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral. 

- CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo 
aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional 
relacionado co título de técnico superior en Ensinanza e Animación Sociodeportiva. 

- CA2.7 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da 
vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres. 

- CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que 
o integran. 

- CA2.8.1 Elaboráronse recibos de salarios dacordo co establecido por lei ou 
no convenio colectivo aplicable ao sector 

- CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a 
extinción da relación laboral. 

- CA2.9.1 Calculáronse liquidacións conforme ao establecido pola lei 

- CA2.10 Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na 
empresa. 

- CA2.11 Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de 
solución. 

- CA2.12 Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de 
organización do traballo. 

 

1.4.2.d) Contidos. 

- 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. 
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- 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. 

 

1.4.3.a) Identificación da unidade didáctica. 

U.D. 3: Lexislación e relacións laborais II. 

Duración: 28 sesións. 

 

1.4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan. 

- RA3 - Determina a acción protectora do sistema da Seguridade Social ante as 

continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións.  Completo: SI 

- RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación 

e oportunidades de emprego ao longo da vida.  Completo: SI 

 

1.4.3.c) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución 

dos obxectivos por parte do alumnado. 

- CA3.1 Valorouse o papel da Seguridade Social como piar esencial do estado social 

e para a mellora da calidade de vida da cidadanía. 
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- CA3.2 Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema da Seguridade Social. 

- CA3.3 Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa 

traballadora e as cotas correspondentes a ela e á empresa. 

- CA3.4 Determináronse as principais prestacións contributivas da Seguridade Social, 

os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da súa contía nalgúns 

supostos prácticos. 

- CA3.5 Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos 

prácticos sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da contía dunha prestación 

por desemprego de nivel contributivo básico. 

- CA4.1 Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que 

permitan a toma de decisións profesionais. 

- CA4.2 Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor 

clave para a empregabilidade e a adaptación ás esixencias do proceso produtivo. 

- CA4.3 Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros estados da 

Unión Europea. 

- CA4.4 Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades 

no acceso ao emprego e nas condicións de traballo. 

- CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil 

profesional de técnico superior en Ensinanza e Animación Sociodeportiva. 

- CA4.6 Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a 

actividade profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse a formación 

precisa para as mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral. 

- CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as 

persoas coa titulación de técnico superior en Ensinanza e Animación Sociodeportiva. 

- CA4.8 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de 

emprego. 

- CA4.9 Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais 

relacionados co título. 

 

1.4.3.d) Contidos. 

- 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. 

- Protección por desemprego. 
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- 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. 

 

1.5. Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de 

cualificación. 

Todos os contidos do currículo son mínimos, sendo preciso acadar unha puntuación 

de 5 en cada unha das unidades didácticas para aprobar. 

A cualificación do alumnado levarase a cabo conforme ó seguinte sistema: 

En cada avaliación trimestral, a cualificación total máxima será de 10 puntos, que se 

ponderarán nos seguintes apartados a avaliar: 

PROBA ESCRITA: 80% da nota, que se atribuirán os seguintes instrumentos de 

avaliación de acordo co criterio do profesor: 

* Exames escritos teórico-prácticos. Realizarase unha proba por unidade didáctica, é 

dicir, unha proba escrita cada trimestre. 

Para poder ser avaliado como positivo neste apartado será necesario acadar unha 

puntuación mínima de 5 puntos sobre 10 nos referidos exames antes de aplicar a 

ponderación.  

ACTIVIDADES DO ALUMNADO: 20% O alumno terá que realizar os procedimentos 

indicados polo profesor en cada UD: visualizar vídeos e contestar ás preguntas que 

conteñan (naquelas actividades nas que se use a aplicación EDpuzzle), presentar 

traballos teóricos ou prácticos realizados na aula e na casa individualmente ou en 

equipo (nestes traballos valoraranse tres aspectos fundamentais: os contidos, a 

calidade da presentación audiovisual e as destrezas de comunicación escrita e oral). 

Utilizarase a aula virtual para a entrega das tarefas. 
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A NOTA FINAL DO MÓDULO será o resultado da suma das ponderación establecida 

nesta programación que para cada unidade didáctica figura no apartado 1.3; sempre 

e cando se tivera acadado un 5 como mínimo en cada unha delas. 

Tanto a cualificación trimestral como a final será numérica (entre 1 e 10) sen decimais. 

Se o 1º decimal é inferior a 5, a nota redondearase á baixa. 

Se pola contra o primeiro decimal é 5 ou superior, a nota redondearase á alta. 

 

MOTIVOS PARA REPETIR UN EXAME: 

1. Hospitalización d@ interesad@. 

2. Falecemento ou hospitalización dalgún familiar de 1º ou 2º grao. 

3. Asistencia a consulta de médico especialista que non poida ser cambiada. 

4. Outras causas de forza maior debidamente xustificadas e libremente apreciadas 

polo profesorado (enfermidade, accidente, baixa laboral. 

Todos estes motivos deberán estar documentalmente xustificados e o exame 

repetirase sempre que o alumnado se reincorpore nunha data previa á celebración da 

avaliación correspondente. Con independencia do dito o alumnado poderase 

presentar á recuperación da avaliación trimestral. 

As persoas que durante a celebración dun exame sexan sorprendidas utilizando 

calquera medio fraudulento para copiar serán cualificadas na avaliación 

correspondente como suspensas e deberán examinarse desa parte no exame final de 

xuño. 

Aquelas persoas que cheguen tarde a realización dunha proba sen motivo xustificado 

non terán dereito a facela, tendo a posibilidade de presentarse a recuperación 

trimestral correspondente. En caso de ter motivo xustificado poderase presentar 

sempre e cando non tivese abandonado a aula ningún alumno/a presentados á proba. 

 
 

1.6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas. 

1.6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

No caso de que o alumnado non acade unha cualificación positiva nalgunha das 

unidades didácticas o proceso de recuperación consistirá en: 

- Realización dunha proba, tendo en conta os contidos mínimos do módulo. 

Este proceso de recuperación levarase a cabo ao longo do trimestre seguinte á 

avaliación suspensa, incluíndo a terceira avaliación na que se fará unha proba de 

recuperación antes do exame final. 

Ao exame final acudirá o alumnado coas unidades didácticas non superadas. 
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O alumnado que teña o módulo pendente deberá presentarse a unha proba teórico-

práctica en data e lugar previamente publicado, tendo que acadar unha nota mínima 

de 5 sobre 10 para superar o módulo. 

 

1.6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o 

alumnado con perda de dereito a avaliación continua. 

A perda do dereito a avaliación continua virá determinada polas faltas de asistencia 

do alumnado tal como determine a norma que o regule. 

A perda deste dereito non supón a perda do dereito a seguir asistindo a clases, se 

ben, non se lle avaliarán as tarefas, se as presenta, nin os exames que faga. 

A avaliación consistirá na realización dun exame escrito que o profesor elaborará, 

atendendo aos contidos do módulo. Para acadar una cualificación positiva na proba 

extraordinaria será preciso obter 5 puntos dun máximo de 10. 

A duración da proba e o lugar de realización fixaráa o profesor e comunicarallo ao 

alumnado nas datas establecidas por norma. 

 

1.7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da 

propia práctica docente. 

A Programación, como guía que se vai seguir no proceso de ensino aprendizaxe no 
período dun curso académico e como garantía para o alumnado, debe ser cumplida 
íntegramente. No entanto, como elemento vivo que é, estará sometida a adaptacións 
no tempo, na metodoloxía e nos obxectivos e contidos que, ao longo dos anos irán 
dando a medida das correccións que se deban introducir para que cumpla mellor a 
súa función. Neste sentido cómpre establecer un procedemento de seguimento da 
programación e este será o propio da aplicación web que a consellería de ensino 
deseñou con esta finalidade. 
No caso de establecer modificacións, estas deben ser recollidas e posteriormente 
incorporadas á Memoria de Fin de Curso. Estas modificación non deben ter a súa 
orixe só nos criterios do docente senón que este deberá considerar outros elementos 
á marxe da propia experimentación, facilitando a participación ao alumnado para que 
exprese o seu grado de satisfacción co sistema seguido para acadar os obxectivos 
establecidos. 
 
AVALIACIÓN DA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE 
Algúns dos aspectos que o profesor deberá considerar na autoavaliación da práctica 
docente son: 
- Organización e coordinación co profesorado do ciclo formativo. 
- Adecuación do grao de dificultade das actividades ás características do alumnado. 
- Grao de motivación do alumnado nas actividades propostas. 
- Planificación das tarefas: distribución e dotación de medios e tempos. 
- Ambiente de traballo, relación entre os alumnos, e entre alumnado e o profesor. 
- TICs: uso e manexo por parte do alumnado e do profesor. 
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- Habilidades de comunicación verbal e non verbal na transmisión dos contidos. 
- Claridade na presentación dos contidos nos medios audiovisuais empregados. 
- Incremento da participación nas clases e motivación do alumando cara ao módulo. 
 
Algúns instrumentos para avaliar a práctica docente son: 
- Cuestionarios anónimos. 
- Informes dos traballos en equipo. 
- Notas recollidas na realización de tarefas. 
- Entrevistas con alumnado e profesorado. 
- Debates abertos co alumnado. 
- Entrevistas informais con alumnado e profesorado. 
- Sesións de avaliacións. 
- Reunións de departamento. 
- Resultados do proceso de aprendizaxe nas avaliacións trimestrais e na final. 
 

1.8. Medidas de atención á diversidade. 

1.8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial. 

Ao inicio de curso, o profesor coordinarase co titor e co resto do equipo docente do 

grupo para recoller información sobre os coñecementos previos do alumnado durante 

as reunións de "avaliación inicial de ciclos". Así mesmo, valorará a información dos 

informes individualizados de avaliación da etapa anteriormente cursada e consultará 

co departamento de Orientación en caso de detectar alumnos con necesidades 

educativas que requiran apoio específico. 

En cada unidade didáctica realizarase un suposto práctico ou formularanse preguntas 

ao grupo de xeito oral, coa fin de identificar o nivel de coñecementos do alumnado a 

respecto da materia a impartir, téndoo en conta para adecuar os medios didácticos a 

utilizar. 

 

1.8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente 

aos obxectivos programados. 

Tomando en consideración o establecido pola LOE e polo Decreto 114/2010 respecto 

á atención á diversidade, enuméranse a continuación as medidas que teríamos en 

conta na atención a este tipo de alumnado: 

- Medidas de acceso ao currículo para alumnado con deficiencias sensoriais ou 

físicas: entrega do material cun tamaño de fonte máis grande ou en soporte 

informático; permitirlles realizar exercicios, supostos e exames co emprego do 

ordenador e ferramentas informáticas. 

- Agrupamentos heteroxéneos: á hora de traballar en equipo, estes serán formados 

por alumnado con diversidade de competencias e motivacións, coa fin de que os/as 

estudantes se axuden entre si. Debemos considerar neste caso os coñecementos 

previos sobre o currículo do módulo e as competencias dixitais. 
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- Adaptacións curriculares non significativas para aquel alumnado con outras 

necesidades educativas específicas, co asesoramento do departamento de 

orientación e sen que afecten aos mínimos esixibles. Exemplo: ante un caso de fobia 

social ou por ser víctima de bullying, realización de exposicións solo diante da 

profesora e do axudante lingüístico e non fronte ao grupo. 

- Actividades de ampliación e de investigación para aquel alumnado que presente un 

rendemento académico moi superior ao resto do grupo: emprego das TICs e fomento 

da busca autónoma de información para resolver supostos e analizar a realidade 

sociolaboral, exposición orais de maior complexidade ás ordinarias. 

- Medidas de reforzo educativo, tales como: repetición individualizada de algunhas 

explicacións ou potenciación da participación do alumno/a (incluíndo tempo de 

atención individualizada nas horas de titoría ou nos recreos, cando fose necesario) e 

a consecución de pequenos logros como elementos de motivación. 

 
1.9. Aspectos transversais. 

1.9.a) Programación da educación en valores. 

Procuraremos transmitir uns determinados valores de forma simultánea á transmisión 

dos contidos curriculares. 

Algúns destes valores son: 

- Educación Ambiental, relacionada coa unidade formativa de prevención de riscos 

laborais: é preciso sensibilizar ao alumnado respecto á necesidade de empregar 

materiais e sistemas inocuos, de cara á favorecer unha protección do medio e un 

aumento nos niveis de calidade e seguridade. Relacionarase á seguridade e a 

prevención na empresa con esas mesmas actitudes aplicadas á vida social e persoal 

do alumno, pondo en valor o respecto polo medio ambiente, a reciclaxe, a reutilización 

e o consumo responsable dos recursos. 

- Educación na Prevención de Accidentes, vinculado co tema de sinalización e 

prevención de accidentes de traballo. Aproveitaremos este contido curricular para 

poñer énfase na importancia de previr accidentes de todo tipo, xa non laborais senón 

tamén domésticos e de tráfico. 

- Educación para a Saúde, presente en toda a unidade formativa de prevención de 

riscos e na unidade didáctica de Seguridade Social: importancia dunha dieta sana e 

equilibrada, valoración positiva do exercicio físico e do deporte, potenciación da 

protección ante as enfermidades de transmisión sexual, embarazos non desexados, 

tabaquismo, drogodependencias, etc. 

- Defensa da Igualdade de oportunidades/ Respecto á Multiculturalidade / 

Rexeitamento do Sexismo e da Homofobia e outras formas de Discriminación: a 

igualdade no acceso ao emprego e durante a súa realización é un contido curricular 

do módulo. No entanto, débese fomentar unha posición actitudinal axeitada, ao longo 

de todo o curso, transmitindo a importancia de respectar ao outro con independencia 
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da súa orixe, sexo, raza, orientación e identidade sexual, ideoloxía, relixión ou 

calquera outro factor diferenciador, así como valorar a diversidade cultural e humana 

como fonte de riqueza e non de conflito. Neste sentido, a presenza dun axudante 

lingüístico de orixe estranxeiro pode achegar una cultura diferente ao alumnado, así 

como promover a diversidade como fonte de riqueza.  

 

1.9.b) Actividades complementarias e extraescolares. 

Na medida do posible complementaranse as clases con actividades como as 

seguintes: 

- Asistencia a xuizos no Xulgado do Social. 

- Charla de emprendedor no sector da ensinanza sociodeportiva. 

- Colaboración en aquelas actividades programadas en outros módulos. 

- Colaboración co Departamento de Orientación. 

 

1.10. Outros apartados. 

1.10.a) Metodoloxía. 

Seguirase unha metodoloxía aberta, funcional e participativa, tentando lograr a 

interacción e motivación do alumnado. A través desta metodoloxía permítese ao 

alumno achegar as súas ideas, opinións e experiencias co que se poderán coñecer 

máis a fondo os seus intereses, necesidades e expectativas. Realizaranse supostos 

prácticos, algunha dinámica de grupo (equipos de traballo e negociación) e 

actividades  contextualizadas en contornas de traballo reais, simulando situacións que 

se dan frecuentemente, tales como unha entrevista de traballo. Búscase a 

aprendizaxe pragmática do alumnado, é dicir, que os coñecementos adquiridos 

resúltenlles útiles para cando teñan que enfrontarse a situacións similares tanto da 

vida cotiá como do seu ámbito profesional.  

Con respecto aos materiais e recursos didácticos, para as explicación do profesor e 

para exposición de traballos, utilizaremos presentacións de PowerPoint e vídeos da 

plataforma Youtube a través do proxector da aula. Utilizaremos a plataforma Moodle, 

creando unha aula virtual, na que estarán dispoñibles os apuntamentos en formato 

dixital, poderanse entregar as tarefas, realizar votacións de maneira máis eficiente, 

acceder ós recursos web, normativa, etc. Usaranse ferramentas dixitais, como Hot 

Potatoes e  Kahoot para a creación de cuestionarios que motiven ao alumnado para 

participar. 

 

Utilizarase para o curso 2019/2020 como libro de consulta o da editorial TuLibrodeFP. 
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1.10.b) Lingua do módulo. 

Como se fixo constar no proxecto lingüístico do centro, este módulo impartirase en 

castelán. 
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2. EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 2º CICLO (LOE) 

(Proxecto do Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao 
superior correspondente ao título de técnico superior en Ensinanza e Animación 
Sociodeportiva). 
 
 

2.1. Identificación da programación. 

Centro Educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15005233 IES Agra do Orzán A Coruña 2019/2020 

 

Ciclo Formativo 

Código da 

Familia 

Profesional 

Familia 

Profesional 

Código do 

Ciclo 

Formativo 

Ciclo Formativo Grao Réxime 

AFD Actividades 

físicas e 

deportivas 

CSAFD01 Ensinanza e 

animación 

sociodeportiva 

Grao 

superior 

Xeral - 

ordinario 

 

Módulo Profesional y Unidades Formativas de menor duración 

Código 

MP/UF 

Nome Curso Sesións 

semanais 

Horas 

anuais 

Sesións 

anuais 

MP1146 Empresa e iniciativa 

emprendedora 
2º 3 53 53 

 

Profesorado responsable 

Elaboración Amparo Vigo Lancho 
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Impartición Amparo Vigo Lancho 

 

 
2.2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás 

características do ámbito produtivo. 

O sector da ensinanza e animación sociodeportiva é un nicho de mercado dentro da 
economía actual. A situación sociocultural actual fai que sexa un dos sectores nos que 
as perspectivas de emprego son mellores polo cambio social que se ven producindo 
no que se lle otorga un gran valor o ocio, os hábitos de vida saludable e a práctica 
deportiva en todos os segmentos da poboación, nenos, xóvenes, adultos e terceira 
idade.  
 
O módulo de EIE facilitará a comprensión do funcionamento dunha empresa e, sobre 
todo, proporcionará as ferramentas necesarias para que o alumnado cree unha 
empresa. Un obxectivo básico do módulo é fomentar o espírito emprendedor dos 
alumnos/as. 
 

2.3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao 

desenvolvemento do módulo profesional, xunto coa secuencia e o 

tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha. 

U.D. Título Descrición 
Duración 

(sesións) 
Peso 

1 Iniciativa emprendedora 
Espíritu emprendedor e idea de 

negocio 
3  5% 

2 A empresa e o seu contorno 
A cultura empresarial e a 

responsabilidade social 
4 6% 

3 Plan de empresa 
Concreción da idea de negocio e 

estrutura do plan 
4 7% 

4 Estudo de mercado 
Análise da actividade empresarial 

en relación co entorno 
6 11% 

5 
Forma xurídica e trámites de 

constitución 

Estudo das distintas formas 

xurídicas de empresa e análise 

dos diferentes trámites 

10 20% 

6 Financiamento, contabilidade e Análise económica e financeira 12 25% 
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viabilidade da empresa 

7 Función administrativa 
Estudo e análise dos principais 

documentos administrativos 
6 11% 

8 Obrigas fiscais da empresa 
Principais impostos que afectan a 

actividade empresarial 
8 15% 

 

 
2.4. Por cada unidade didáctica 

2.4.1.a) Identificación da unidade didáctica. 

U.D. 1: Iniciativa emprendedora 

Duración: 3 sesións. 

 

2.4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan. 

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas 

a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a creatividade. 

Completo: NO 

 

2.4.1.c) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da 

consecución dos obxectivos por parte do alumnado. 

CA1.1 - Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da 

sociedade e o aumento no benestar dos individuos. 

CA1.2 - Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como 

dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social. 

CA1.3 - Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a 

responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables para ter éxito na 

actividade emprendedora. 

CA1.4 - Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector da 

animación sociodeportiva e da animación turística. 

CA1.5 - Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade 

emprendedora. 

CA1.6 - Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola 

creatividade e pola súa factibilidade. 
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CA1.7 - Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de 

negocio do ámbito da animación sociodeportiva e da animación turística, que ha servir 

de punto de partida para a elaboración do proxecto empresarial. 

 

2.4.1.d) Contidos. 

- 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. 

 
 
2.4.2.a) Identificación da unidade didáctica. 

U.D. 2: A empresa e o seu contorno 

Duración: 4 sesións. 

 

2.4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan. 

RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o 

desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa 

e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos 

valores culturais e éticos.  Completo: NO 

 

2.4.2.c) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da 

consecución dos obxectivos por parte do alumnado. 

CA2.1 - Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido 

empresarial galego. 

CA2.2 - Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de 

introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación das empresas. 
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CA2.3 - Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a 

empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, 

demográfico e cultural. 

CA2.4 - Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, 

con provedores, coas administracións públicas, coas entidades financeiras e coa 

competencia como principais integrantes do contorno específico. 

CA2.5 - Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena 

ou mediana empresa de animación sociodeportiva e animación turística en función da 

súa posible localización. 

CA2.6 - Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa 

importancia como un elemento da estratexia empresarial. 

CA2.7 - Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relaciona coa 

animación sociodeportiva e a animación turística e describíronse os principais custos 

sociais en que incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que producen. 

CA2.8 - Identificáronse, en empresas de animación sociodeportiva e animación 

turística, prácticas que incorporen valores éticos e sociais. 

CA2.9 - Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais. 

CA2.10 - Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e 

imaxe corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresariais. 

CA2.11 - Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha 

empresa de animación sociodeportiva e animación turística e delimitáronse as 

relacións de coordinación e dependencia dentro do sistema empresarial. 

 

2.4.2.d) Contidos. 

- 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. 
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2.4.3.a) Identificación da unidade didáctica. 

U.D. 3: Plan de empresa 

Duración: 4 sesións. 

 

2.4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan. 

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas 

a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a creatividade. 

Completo: NO 

RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o 

desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa 

e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos 

valores culturais e éticos.  Completo: NO 

 

2.4.3.c) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da 

consecución dos obxectivos por parte do alumnado. 

CA1.7 - Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de 

negocio do ámbito da animación sociodeportiva e da animación turística, que ha servir 

de punto de partida para a elaboración do proxecto empresarial. 

CA1.8 - Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa 

importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa. 

CA2.12 - Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, 

a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade 

social e o plan de márketing. 

 

2.4.3.d) Contidos. 

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

animación sociodeportiva e da animación turística. 

 

 

2.4.4.a) Identificación da unidade didáctica. 

U.D. 4: Estudo de mercado 

Duración: 6 sesións. 
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2.4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan. 

RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o 

desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa 

e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos 

valores culturais e éticos.  Completo: NO 

 

2.4.4.c) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da 

consecución dos obxectivos por parte do alumnado. 

CA2.12 - Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, 

a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade 

social e o plan de márketing. 

 

2.4.4.d) Contidos. 

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

 

 

2.4.5.a) Identificación da unidade didáctica. 

U.D. 5: Forma xurídica e trámites de constitución 

Duración: 10 sesións. 

 

2.4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan. 

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e 

o proceso para a súa constitución e posta en marcha. Completo: SÍ 

 

2.4.5.c) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da 

consecución dos obxectivos por parte do alumnado. 

CA3.1 - Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que 

cómpren para desenvolver a actividade empresarial. 

CA3.2 - Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes 

e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio. 

CA3.3 - Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector da 

animación sociodeportiva e da animación turística. 

CA3.4 - Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da 

empresa en función da forma xurídica elixida. 
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CA3.5 - Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de 

empresa. 

CA3.6 - Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución dunha 

pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica. 

CA3.7 - Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á 

hora de pór en marcha unha pequena ou mediana empresa. 

CA3.8 - Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de 

empresas de animación sociodeportiva e animación turística tendo en conta a súa 

localización. 

CA3.9 - Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma 

xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións. 

 

2.4.5.d) Contidos. 

- 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. 

 

 

2.4.6.a) Identificación da unidade didáctica. 

U.D. 6: Financiamento, contabilidade e viabilidade da empresa 

Duración: 12 sesións. 

 

2.4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan. 

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha 

pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e 

formaliza a documentación. Completo: NO 

 

2.4.6.c) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da 

consecución dos obxectivos por parte do alumnado. 
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CA4.1 - Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de 

rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e 

contas anuais. 

CA4.2 - Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en 

especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á 

rendibilidade da empresa. 

CA4.4 - Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a 

documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, 

facturas, recibos, cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha 

pequena e unha mediana empresa de animación sociodeportiva e animación turística. 

CA4.5 - Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e 

financeira do proxecto empresarial. 

 

2.4.6.d) Contidos. 

- 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. 

 

 

2.4.7.a) Identificación da unidade didáctica. 

U.D. 7: Función administrativa 

Duración: 6 sesións. 

 

2.4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan. 

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha 

pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e 

formaliza a documentación. Completo: NO 

 

2.4.7.c) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da 

consecución dos obxectivos por parte do alumnado. 

CA4.4 - Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a 

documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, 
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facturas, recibos, cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha 

pequena e unha mediana empresa de animación sociodeportiva e animación turística. 

 

2.4.7.d) Contidos. 

- 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. 

 

 

2.4.8.a) Identificación da unidade didáctica. 

U.D. 8: Obrigas fiscais da empresa 

Duración: 8 sesións. 

 

2.4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan. 

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e 

o proceso para a súa constitución e posta en marcha.  Completo: NO 

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha 

pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e 

formaliza a documentación. Completo: NO 

 

2.4.8.c) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da 

consecución dos obxectivos por parte do alumnado. 

CA3.5 Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de 

empresa. 

CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións 

trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa 

relacionadas coa animación sociodeportiva e animación turística, e diferenciáronse os 

tipos de impostos no calendario fiscal. 

2.4.8.d) Contidos. 

- Obrigas fiscais dunha pequena e dunha mediana empresa. 
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2.5. Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de 

cualificación. 

O obxectivo da avaliación é comprobar se os alumnos/as alcanzaron os mínimos 

exixibles da materia que lles permita cumprir de maneira satisfactoria a maior parte 

dos obxectivos da materia. 

A avaliación será continua, baseándose nun conxunto de actividades que se 

desenvolvan de forma progresiva, polo que se observará e valorará a evolución dos 

alumnos/as mediante un conxunto de probas escritas e/ou orais, individuais e/ou 

colectivas (exames, exercicios, problemas, traballos individuais e/ou en grupo, etc.) 

Faranse dúas probas por avaliación, e a media das dúas probas deberá ser igual ou 

superior a 5 puntos para superar a avaliación. 

No caso de que nalgún dos dous exames, a puntuación sexa inferior a 3 puntos, o 

alumno terá suspensa a avaliación, aínda que a media fose igual ou superior a 5 

puntos. 

Así mesmo, para obter a nota da 2ª avaliación (Marzo,) procederase a valorar o 

traballo desenvolto na aula, a asistencia ás clases, a participación activa e o interese 

amosado, así como a actitude do alumno, dacordo ás seguintes ponderacións: 

- 70% da media da 1ª e 2ª avaliación (máximo 7 puntos) 

A calificación académica e numérica de cada unha destas avaliacións haberá de ser 

maior ou igual a 5 puntos para a súa superación, ou ben maior ou igual a 4 se a media 

aritmética coa nota da outra avaliación xerase unha calificación final de 5 puntos. 

- 30% traballo da aula e actitude do alumno (comportamento, educación, respeto ós 

compañeiros, trato co profesor, traballo en equipo, etc…), valorado do seguinte xeito 

(máximo 3 puntos): 

Asistencia as clases (máximo 1 punto): Ningunha falta de asistencia (1 pto), ata 3 

horas sen xustificar (0,5 ptos), máis de 3 horas sen xustificar (0 ptos) 

Actitude do alumno (máximo 1 punto): Alumnos sen apercebementos (1 pto), alumnos 

sen apercebemento, pero que foron obxeto de varias chamadas de atención na aula 

(0,5 ptos); alumnos con apercebemento (0 ptos). 

Traballo na aula (máximo 1 punto): Alumnos que traballaron de forma continuada, 

amosando interese pola materia (1 pto), alumnos con escaso interese en participar ou 

facer as actividades propostas na aula (0,5 ptos) 

 

2.6. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o 

alumnado con perda de dereito a avaliación continua. 

Todo alumno que supere o límite de faltas de asistencia do 10% das horas totais do 

módulo, establecido legalmente, perderá o dereito a avaliación continua, e deberá 

presentarse, para superar ó módulo a unha proba extraordinaria de avaliación despois 

da avaliación final de módulos onde se examine de tódolos contidos vistos ó longo do 

curso. 
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Esta proba consistirá nun exame teórico-práctico escrito, similar os da avaliación 

continua pero mais extenso por abarcar todo o módulo. 

Tamén deberá presentar un pan de empresa que inclúa tódolos apartados explicados 

ao longo do curso. 

 

2.7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da 

propia práctica docente. 

O seguimento da programación será cumprimentada por cada docente segundo o 

modelo previsto na aplicación informática de programacións facilitada pola Conselería 

de Educación. 

Ao final de curso cada docente realizará a Memoria final do módulo segundo o modelo 

establecido (MD.75.PRO.04) na que se incluirán tódalas propostas de mellora feitas 

durante o curso e que servirán como base para a elaboración das programacións do 

vindeiro curso. 

Ademais realizarase a avaliación final desta programación didáctica, na que se 

anotarán todas as incidencias acaecidas ao longo do mesmo. Esta avaliación será 

realizada en principio polo profesorado, que anotará as súas observacións nun 

impreso que recolla todos os apartados da mesma, tal como este: 

Nº Aspecto a avaliar Observacións Avaliación 

1 Ámbito produtivo 

2 Desenvolvemento 

3 Secuenciación /Temporaliz. 

4 Avaliación 

5 Metodoloxía didáctica 

6 Temas transversais 

7 AANEE 

8 Sist. Extaord. avaliac 

9 Sist. recup. Pendentes 

10 Activ. Complem. e Extraesc. 

11 Sist. Aval. PD e PD 

12 Sist. Infor. ao alumnado 

 

 

2.8. Medidas de atención á diversidade. 

2.8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial. 

A avaliación inicial incidirá nos coñecementos previos do alumnado, así como nas 

súas actitudes iniciais. 

Para realizar esta avaliación inicial utilizaremos un cuestionario con preguntas tipo 

test, de resposta múltiple, para completar desenvolver, relacionadas cos contidos do 

módulo. 
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A información proporcionada pola avaliación inicial non implica cualificación para o 

alumnado. Esta información obterémolo na primeira semana do curso e a información 

obtida será proporcionada o Titor/a responsable do ciclo. 

2.8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente 

aos obxectivos programados. 

Para o alumnado, que despois da avaliación inicial, se detecten necesidades 

educativas especias, adaptaranse na medida do posible as actividades de tal forma 

que permitan a adquisición dos resultados de aprendizaxe do módulo, imprescindibles 

para a superación do mesmo. 

 

2.9. Aspectos transversais. 

2.9.a) Programación da educación en valores. 

En distintos momentos das unidades de traballo trátanse contidos referentes ás 

ensinanzas transversais: 

- Educación ambiental. 

- Educación do consumidor. 

- Educación moral e cívica. 

- Educación para a saúde. 

- Educación para a paz 

- Educación para a igualdade entre os sexos. 

- Novas tecnoloxías . 

O tratamento que se dá a estas ensinanzas está plenamente integrado cos contidos 

do módulo. Non entendemos no desenvolvemento integral das capacidades 

sociolaborais dos alumnos, unha separación entre a aprendizaxe destas e a 

aprendizaxe ou saber científico-técnico. 

 

2.9.b) Actividades complementarias e extraescolares. 

Os alumnos poden participar nos cursos ou talleres organizados polos profesores en 

colaboración co Departamento de Orientación. Ditos cursos son impartidos 

xeralmente polo IGAPE, Concello da Coruña,..., e participan nos 

congresos,seminarios e outras actividades impartidas polas diferentes institucións 

académicas. 

Estas actividades iranse programando ao longo do curso enfunción da dispoñibilidade 

das diferentes institucións e poñentes. 
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ECONOMÍA- 1º BACHARELATO 

 
SECCIÓN BILINGÜE- Castelán/Inglés  
 

3.1 INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

(Decreto 86/2015, DOG do 29 de Xuño de 2015) 
 

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

   A consideración do comportamento económico das persoas na procura da 
satisfacción das súas necesidades, así como da produción e da organización dos bens 
e os servizos necesarios, e da distribución dos recursos escasos facilitan a 
compresión da realidade social. 

   Calquera persoa necesita coñecer as regras básicas que explican os 
acontecementos económicos e a linguaxe específica utilizada por economistas e 
medios de comunicación para analizar eses feitos. O estudo da economía axuda a 
percibir e a coñecer o mundo, e posibilita analizar e afondar nas relacións humanas, 
facilita a comprensión dos conceptos utilizados habitualmente na análise económica 
e empresarial, serve para potenciar destrezas de razoamento, abstracción e 
interrelación, e proporciona ferramentas para examinar de xeito crítico a sociedade. E 
contribúe tamén a desenvolver a curiosidade intelectual, a capacidade analítica, o 
rigor e a amplitude de perspectivas á hora de indagar no coñecemento de variables 
como o crecemento, a pobreza, a educación, a saúde, a riqueza, o ambiente, etc.  
Proporciona importantes coñecementos matemáticos e estatísticos, habilidades de 
comunicación oral e escrita para explicar e transmitir ideas e conclusións, con 
argumentos e evidencias empíricas, sentido da ética e respecto polo ser humano, así 
como unha intensa capacidade de traballo, tanto individual como en equipo. 

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

   A grande transcendencia social da economía queda reflectida na súa contribución 
ao fomento da mellora na calidade de vida, ao progreso e ao benestar social. Os 
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coñecementos económicos teñen cada día mías valor, pola importancia de contar 
cunha cidadanía formada e pola relevancia dunha boa administración dos recursos 
públicos. 

   O estudo da economía proporciona, xunto coa formación técnica, competencias 
lingüísticas e de comunicación, matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía, sociais e cívicas, así como sentido da iniciativa e espírito emprendedor. 

 

3.2 Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

 

 Economía. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

i 

l 

B1.1. Escaseza, elección e 
asignación de recursos. Custo 
de oportunidade. 

B1.1. Explicar o problema da 
escaseza: recursos escasos 
e necesidades ilimitadas. 

ECB1.1.1. Recoñece a 
escaseza e a 
correspondente necesidade 
de elixir entre decisións 
alternativas, como problema 
máis determinante para 
afrontar en todo sistema 
económico. 

CAA 

CMCCT 

a 

h 

i 

l 

B1.2. Mecanismos de asignación 
de recursos. 

B1.3. Análise e comparación dos 
sistemas económicos. 

B1.2. 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. 

ECB1.2.1. Analiza as 
respostas ás preguntas 
clave sobre a organización 
dos principais sistemas 
económicos. 

CSC 

CMCCT 

CD 

ECB1.2.2. Relaciona, para a 
súa interpretación, os 
cambios máis recentes no 
escenario económico 
mundial coas circunstancias 
técnicas, económicas, 
sociais e políticas que os 
explican, a partir de casos 
concretos de análise. 

CSC 

CD 

CAA 

ECB1.2.3. Compara sistemas 
económicos, utilizando 
exemplos actuais do ámbito 
internacional. 

 CAA 

CD 

CSC 

i 

l 

B1.4. Economía como ciencia: 
actividade económica e 
sociedade. 

B1.5. Principios na toma de 
decisións económicas. 

B1.6. Modelos económicos. 
Economía positiva e 
normativa. 

B1.7. Información económica: 
interpretación de datos e 
gráficos. 

B1.3. 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. 

ECB1.3.1. Distingue as 
proposicións económicas 
positivas das proposicións 
económicas normativas. 

CAA 

CMCCT 

ECB1.3.2. Interpreta os 
modelos de representación 
da realidade económica, e 
emprega os termos e a 
metodoloxía apropiados 
para analizar problemas 
económicos concretos. 

CCL 

CMCCT 

CD 

 Bloque 2. A actividade produtiva  
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 Economía. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

i 

l 

m 

p 

B2.1. Proceso produtivo e 
factores de produción. 

B2.1. Analizar as características 
principais do proceso 
produtivo. 

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

CAA 

CCL 

CSC 

i 

l 

B2.2. División técnica do traballo, 
produtividade e 
interdependencia. 

B2.2. Explicar as razóns do 
proceso de división técnica do 
traballo. 

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

CSC 

CMCCT 

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

CMCCT 

CCL 

a 

h 

i 

l 

m 

B2.3. Globalización: cambios no 
sistema produtivo ou na 
organización da produción. 

B2.3. Identificar os efectos da 
actividade empresarial para a 
sociedade e a vida das 
persoas. 

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

CSIEE 

CCL 

a 

h 

i 

m 

B2.4. Empresa: obxectivos e 
funcións. 

B2.4. 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. 

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

CSIEE 

CAA 

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

CD 

CCL 

i 

l 

m 

B2.5. Eficacia, eficiencia e 
efectividade. 

B2.6. Eficiencia na produción: 
eficiencia técnica e económica. 

B2.5. Relacionar e distinguir a 
eficiencia técnica e a eficiencia 
económica. 

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

CD 

CMCCT 

i 

l 

m 

B2.7. Custos de produción. 
Cálculo e análise dos custos de 
produción e dos beneficios. 

B2.6. Calcular e controlar os 
custos e os beneficios das 
empresas, e representar e 
interpretar gráficos relativos a 
eses conceptos. 

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

CMCCT 

CD 

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

CMCCT 

CD 

i 

l 

m 

B2.8. Función de produción. B2.7. Analizar, representar e 
interpretar a función de 
produción dunha empresa a 

ECB2.7.1. Representa e 
interpreta gráficos de 
produción total, media e 

CMCCT 

CD 
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 Economía. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

partir dun caso dado. marxinal, a partir de 
supostos dados. 

 Bloque 3. O mercado e o sistema de prezos  

i 

l 

m 

B3.1. Curva de demanda. 
Movementos ao longo da curva 
de demanda e 
desprazamentos na curva de 
demanda. Elasticidade da 
demanda. 

B3.2. Curva de oferta. 
Movementos ao longo da curva 
de oferta e desprazamentos na 
curva da oferta. Elasticidade 
da oferta. 

B3.3. Equilibrio do mercado. 

B3.1. Interpretar, a partir do 
funcionamento do mercado, 
as variacións en cantidades 
demandadas e ofertadas de 
bens e servizos en función 
de distintas variables. 

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

CMCCT 

CD 

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

CMCCT 

CCL 

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

CMCCT 

CD 

a 

h 

i 

l 

m 

B3.4. Estruturas de mercado e 
modelos de competencia. 

B3.5. Competencia perfecta. 
Competencia imperfecta. 
Monopolio. Oligopolio. 
Competencia monopolística. 

B3.2. Analizar o funcionamento 
de mercados reais e 
observar as súas diferenzas 
cos modelos, así como as 
súas consecuencias para 
os/as consumidores/as, as 
empresas ou os estados. 

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

CMCCT 

CCL 

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

CAA 

CSC 

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

CSC 

 Bloque 4. A macroeconomía  

g 

h 

i 

l 

B4.1. Macromagnitudes: 
produción. Renda. Gasto. 

B4.2. Equilibrio macroeconómico: 
demanda e oferta agregadas. 

B4.3. Inflación e tipos de xuro. 

B4.4. Os vínculos dos problemas 
macroeconómicos e a súa 
interrelación. 

B4.1. Distinguir as principais 
magnitudes 
macroeconómicas, operar 
con elas e analizar as súas 
interrelacións, valorando os 
inconvenientes e as 
limitacións que presentan 
como indicadores da 
calidade de vida. 

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

CMCCT 

CD 

CSC 

CCL 

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

CAA 

CSC 

ECB4.1.3. Analiza de forma 
crítica os indicadores 
estudados e valora o seu 
impacto, os seus efectos e 

CSC 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO FOL Curso 2019-2020 

 

36 36 

 Economía. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

as súas limitacións para 
medir a calidade de vida. 

g 

i 

l 

B4.5. Indicadores do 
desenvolvemento da 
sociedade: as 
macromagnitudes e as súas 
limitacións. 

B4.2. Interpretar datos e 
indicadores económicos 
básicos e a súa evolución. 

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

CMCCT 

CD 

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

CAA 

CD 

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

CD 

CMCCT 

a 

h 

i 

l 

m 

B4.6. Mercado de traballo. 
Desemprego: tipos e causas.  

B4.3. Valorar a estrutura do 
mercado de traballo e a súa 
relación coa educación e a 
formación, analizando de 
xeito especial o desemprego. 

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

CMCCT 

CD 

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

CSC 

CAA 

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

CAA 

CD 

a 

g 

h 

i 

l 

p 

B4.7. Políticas contra o 
desemprego. O desemprego 
en Galicia. 

B4.4. Estudar as opcións de 
políticas macroeconómicas 
para facer fronte á inflación e 
ao desemprego. 

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

CD 

CSIEE 

 Bloque 5. Aspectos financeiros da Economía  

i 

l 

B5.1. O diñeiro na economía: 
tipoloxía e funcionamento. 

B5.2. Proceso de creación do 
diñeiro. 

B5.1. Recoñecer o proceso de 
creación do diñeiro, os 
cambios no seu valor e a 
forma en que estes se miden. 

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

CSC 

CMCCT 

CD 

CCL 

a B5.3. Teorías explicativas da B5.2. Describir as teorías ECB5.2.1. Recoñece as causas CSC 
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 Economía. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

d 

h 

i 

l 

inflación. explicativas sobre as causas 
da inflación e os seus efectos 
sobre os/as 
consumidores/as, as 
empresas e o conxunto da 
economía. 

da inflación e valora as súas 
repercusións económicas e 
sociais. 

CD 

i 

l 

B5.4. Sistema financeiro. Novas 
formas de financiamento. 

B5.3. Explicar o funcionamento 
do sistema financeiro e 
coñecer as características 
dos seus principais produtos 
e mercados. 

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

CAA 

CSC 

CD 

a 

d 

h 

i 

l 

B5.5. Política monetaria: 
instrumentos. 

B5.4. Analizar os tipos de 
política monetaria. 

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

CAA 

CMCCT 

CSC 

i 

l 

a 

h 

i 

l 

B5.6. Banco Central Europeo. 

B5.7. Mecanismos da oferta e 
demanda monetaria: efectos 
sobre os tipos de xuro. 

B5.5. Identificar o papel do 
Banco Central Europeo e a 
estrutura da súa política 
monetaria. 

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

CSC 

CMCCT 

CD 

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

CMCCT 

CCL 

 Bloque 6. O contexto internacional da economía  

g 

i 

l 

B6.1. Comercio internacional: 
causas e teorías. 

B6.2. Balanza de pagamentos, 
con especial referencia á 
española. 

B6.1. Analizar os fluxos 
comerciais entre dúas 
economías. 

ECB6.1.1. Identifica e describe 
os fluxos comerciais 
internacionais. 

CSC 

CCL 

CMCCT 

a 

i 

l 

B6.3. Cooperación e integración 
económica. 

B6.4. Unión Europea (UE). 

B6.2. Examinar os procesos de 
integración económica e 
describir os pasos que se 
produciron no caso da Unión 
Europea. 

ECB6.2.1. Explica o proceso 
de cooperación e integración 
económica producido na 
Unión Europea, e reflexiona 
para valorar as repercusións 
e as implicacións para 
España nun contexto global. 

CSC 

CCL 

a 

b 

h 

i 

l 

p 

B6.5. Globalización económica e 
financeira: causas e 
consecuencias. 

B6.6. Organismos económicos 
internacionais: mecanismos de 
regulación. 

B6.3. Analizar e valorar as 
causas e as consecuencias 
da globalización económica, 
así como o papel dos 
organismos económicos 
internacionais na súa 
regulación. 

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

CSC 

CCL 

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

CAA 

CD 

CMCCT 

CSC 

 Bloque 7. Desequilibrios económicos e o papel do Estado na economía  
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 Economía. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

a 

b 

c 

i 

l 

B7.1. Ciclos económicos: crises 
na economía. 

B7.2. Políticas macroeconómicas 
de crecemento, estabilidade e 
desenvolvemento. 

B7.3. Ambiente: recurso sensible 
e escaso. 

B7.4. Pobreza e 
subdesenvolvemento: causas 
e posibles vías de solución. 

B7.1. Reflexionar sobre o 
impacto do crecemento e as 
crises cíclicas na economía e 
os seus efectos na calidade 
de vida das persoas, o 
ambiente e a distribución da 
riqueza a nivel local e 
mundial. 

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

CSC 

CMCCT 

CD 

ECB7.1.2. Diferencia os 
conceptos de crecemento e 
de desenvolvemento. 

CCL 

CMCCT 

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

CSC 

CCL 

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

 CAA 

CSC 

CD 

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

CSC 

CMCCT 

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

CSC 

CAA 

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

CSC 

CMCCT 

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

CMCCT 

CSC 
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 Economía. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

a 

c 

i 

l 

B7.5. Política fiscal e orzamentos 
públicos. 

B7.6. O Estado na economía: 
funcións.  

B7.7. Os fallos do mercado e a 
intervención do sector público. 

B7.8. Redistribución de renda e 
riqueza: igualdade de 
oportunidades. 

B7.2. Explicar e ilustrar con 
exemplos significativos as 
finalidades e as funcións do 
Estado nos sistemas de 
economía de mercado, e 
identificar os principais 
instrumentos que utiliza, 
valorando as vantaxes e os 
inconvenientes do seu papel 
na actividade económica. 

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

CCL 

CMCCT 

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

CSC 

CMCCT 

CD 

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

CAA 

CMCCT 

CD 

3.3 OBXECTIVOS PARA O CURSO 

- Identificar o ciclo da actividade económica. Distinguir sistemas económicos e 
formar un xuízo persoal acerca das vantaxes e inconvenientes de cada un 
deles. 

- Manifestar intereses por coñecer e interpretar con sentido crítico e solidario os 
grandes problemas económicos actuais, as desigualdades económicas, a 
sobreexplotación de recursos naturais e os derivados da globalización 
económica. 

- Relacionar feitos económicos significativos co contexto social, político, histórico 
e cultural en que tiveron lugar.  

- Comprender o funcionamento do sistema de economía de mercado, sinalando 
as súas vantaxes e inconvenientes, así como as interrelacións entre o sistema 
económico e os fenómenos sociais. 

- Utilizar técnicas elementais de tratamento e representación de datos sobre a 
economía galega, española e europea. 

- Formular xuízos persoais acerca de problemas económicos de actualidade. 
- Interpretar as mensaxes, datos e información que aparecen nos medios de 

comunicación e/ou Internet sobre desaxustes económicos actuais e constrastar 
as medidas correctoras de política económica que se propoñen. 

- Analizar e valorar críticamente as repercusións do crecemento económico 
sobre o medio natural e a calidade da vida das persoas, así como o diferente 
grado de desenvolvemento das distintas rexións e países. 

- Coñecer e comprender, o uso e significado das principais magnitudes 
macroeconómicas como indicadores da situación económica dun país. 

- Dominar a terminoloxía económica básica e o método propio da Economía, e 
interpretar representacións gráficas de relacións entre variables económicas. 
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- Recoñecer na escaseza e na necesidade de elixir as claves determinantes dos 
problemas de todo sistema económico, distinguir os distintos sistemas 
económicos e formar un xuízo persoal acerca das bondades e defectos de cada 
un deles. 

- Coñecer o funcionamento do mercado e os distintos tipos de mercado, así 
como os seus límites e fallos, formulando un xuízo crítico do sistema. 

- Coñecer e comprender os trazos característicos da situación e perspectiva da 
economía galega e española: tecido produtivo, desemprego, evolución da 
Bolsa, crecemento do PIB, taxas de inflación, política fiscal, principais impostos, 
... 

- Analizar a posición galega, española e da UE no contexto económico 
internacional. 

- Manifestar interese e curiosidade por coñecer os grandes problemas 
económicos actuais e analizalos con sentido crítico e solidario. 

- Analizar exemplos de actuacións económicas que impliquen explotación 
abusiva de recursos naturais ou de degradación ambiental e avaliación da súa 
incompatibilidade co concepto de desenvolvemento sostible. 

- Formular xuízos e criterios persoais acerca de problemas económicos de 
actualidade. Comunicar as súas opinións a outros, argumentar con precisión e 
rigor e aceptar a discrepancia e os puntos de vista distintos como vía de 
entendemento e enriquecemento persoal. 

- Interpretar as mensaxes, datos e informacións de actualidade que aparecen 
nos diversos medios de comunicación sobre os distintos temas do programa, 
analizando as medidas correctoras de política económica que se propoñen. 

- Coñecer vocabulario propio da materia en inglés. 
 

 

3.4 UNIDADES DIDÁCTICAS E COMPETENCIAS BÁSICAS:  

Tema 1. A economía como ciencia 

Contidos: 

1) ¿Que é a economía? 

2) A economía como ciencia social 

3) Os modelos económicos 

4) A relación da economía con outras ciencias 

5) As necesidades 

6) Tipos de bens 

7) Pobreza e escasez 

8) Elección e custe de oportunidade 

9) Economía positiva e normativa 
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10) Vocabulario inglés empresarial 

 

 

Competencias básicas: 

1. (CCL) Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar e 

comunicar os contidos relacionados co papel da economía na sociedade, a súa 

relación con outras ciencias sociais, as necesidades, os bens, a escaseza, etc., 

expresándoos de forma correcta.  

2.(CMCCT) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

Matemática: recoñecemento da importancia da utilización da linguaxe matemática na 

cuantificación dos fenómenos económicos. 

Ciencia e Tecnoloxía: aprendizaxe dos conceptos básicos da economía como ciencia 

social, a súa metodoloxía e familiarización cos modelos económicos. 

3. (CD) Competencia dixital: procura e selección de información de carácter 

económico (necesidades, bens, escaseza de recursos, etc.) por medio das TIC e 

recoñecemento da utilidade das aplicacións informáticas para mostrar a información 

atopada, aclarando os contidos relacionados en devandita información, presentada 

dunha forma clara, concisa e agradable visualmente no soporte tecnolóxico máis 

adecuado. 

4. (CAA) Competencia aprender a aprender: a obtención, selección e valoración 

das informacións obtidas sobre distintos temas económicos de repercusión social 

e o saber comunicar conclusións e ideas para formarse opinións propias 

argumentadas permiten que o alumno desenvolva eficazmente a súa competencia 

de aprender a aprender. 

5. (CSC) Competencias sociais e cívicas: recoñecemento do papel da economía 

 

Tema 2. O fluxo circular da renda  

Contidos 

1) Os problemas económicos básicos: qué, cómo e para quén  

2) Formas de tomar as decisión: tradición, mercado e autoridade 

3) Factores productivos: terra, traballo e capital 
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4) Iniciativa empresarial 

5) Axentes económicos: familias, empresa e Estado 

6) Fluxo circular da renda 

7) Sectores económicos 

8) Vocabulario inglés empresarial  

Competencias básicas: 

1. (CCL) Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar e 

comunicar os contidos relacionados co papel das diferentes escolas de pensamento 

económico e a súa influencia na evolución do coñecemento económico, expresándoos 

de forma correcta, así como saber argumentar e explicar as características básicas 

dos diferentes sistemas económicos, os axentes económicos e as súas relaciós no 

fluxo circular da renda 

2. (CMCCT) Competencia matemática e competencias básica en ciencia e tecnoloxía: 

Matemática: recoñecemento da importancia da utilización da linguaxe matemática na 

cuantificación dos fenómenos relacionados coas necesidades nos diferentes sistemas 

económicos. 

Ciencia e Tecnoloxía: aprendizaxe dos conceptos básicos da ciencia económica a 

través das súas diferentes escolas de pensamento e a metodoloxía aplicada polas 

diferentes escolas. Familiarización co traballo científico: formulación de problemas, 

formulación de hipóteses e deseños experimentais das diferentes escolas de 

pensamento traballadas, así como mostra de cales foron os grandes avances das 

escolas de pensamento económico no pasado e as achegas das actuais cara ao 

futuro. 

3. (CD) Competencia dixital: procura e selección de información de carácter 

económico sobre os diferentes sistemas e escola de pensamento tratadas por medio 

das TIC e recoñecemento da utilidade das aplicacións informáticas para mostrar a 

información atopada, aclarando os contidos relacionados en devandita información, 

presentada dunha forma clara, concisa e agradable visualmente no soporte 

tecnolóxico máis adecuado. 

4. (CAA) Competencia aprender a aprender: obtención, selección e valoración das 

informacións obtidas sobre as distintas escolas de pensamento económico e sobre os 

distintos sistemas económicos, así como o saber comunicar conclusións e ideas para 
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formarse opinións propias argumentadas sobre devanditos sistemas económicos 

permiten que o alumno desenvolva eficazmente a súa competencia de aprender a 

aprender. 

5. (CSC) Competencias sociais e cívicas: recoñecemento do papel dos diferentes 

economistas no pensamento social de cada época, entendendo a función que tivo e 

ten a economía no desenvolvemento social e, sobre todo, diferenciando os conceptos 

de capitalismo, comunismo e economía mixta, así como as súas diferenzas. 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: recoñecemento da importancia da 

iniciativa emprendedora como cuarto factor produtivo 

 

Tema 3. Evolución do pensamento económico e sistemas económicos  

Contidos: 

1) As discrepancias entre os economistas 

2) Evolución do pensamento económico 

3) Sistemas económicos 

4) Economía de mercado ou capitalismo 

5) Planificación central ou comunismo 

6) Economía mixta 

7) Vocabulario inglés empresarial  

Competencias básicas: 

1. (CML) Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar e 

comunicar os contidos relacionados co papel das diferentes escolas de pensamento 

económico e a súa influencia na evolución do coñecemento económico, expresándoos 

de forma correcta, así como saber argumentar e explicar as características básicas 

dos diferentes sistemas económicos. 

2. (CMCCT) Competencia matemática e competencias básica en ciencia e tecnoloxía: 

Matemática: recoñecemento da importancia da utilización da linguaxe matemática na 

cuantificación dos fenómenos relacionados cos problemas económicos básicos. 

Ciencia e Tecnoloxía: aprendizaxe dos conceptos básicos da economía q través das 

diferentes escolas de pensamento e metodoloxías. Familiarización co traballo 

científico: prantexamento de problemas, formalación de hipótesis e diseños 
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experimentais das diferentes escolas de pensamento, así como mostra de cáles foron 

os grandes avances das escolas de pensamento no pasado e as aportacións das 

actuáis cara ó futuro 

3. (CD) Competencia dixital: procura e selección de información de carácter 

económico (sobre os diferentes sistemas e escolas de pensamento tratadas por medio 

das TIC e recoñecemento da utilidade das aplicacións informáticas  por medio das 

TIC e recoñecemento da utilidade das aplicacións informáticas para mostrar a 

información atopada, aclarando os contidos relacionados en devandita información, 

presentada de xeito claro, concisa e agradable visualmente no soporte tecnolóxico 

máis adecuado. 

4. (CAA) Competencia aprender a aprender: obtención, selección e valoración das 

informacións obtidas sobre distintas escolas de pensamento económico e sobre os 

distinos sistemas económicos, e o saber comunicar conclusións e ideas para formarse 

opinións propias argumentadas permiten que o alumno desenvolva eficazmente a súa 

competencia de aprender a aprender. 

5. (CSC) Competencias sociais e cívicas: recoñecemento do papel dos diferentes 

economistas no pensamento social de cada época, entendendo a función que tuvo e 

tan a economía no desarrollo social, diferenciando os conceptos de capitalismo, 

comunismo e economía mixta. 

6. (CSIEE) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: recoñecemento da 

importancia da iniciativa emprendedora no sistema capitalista, e da ausencia dela no 

sistema comunista. 

 
Tema 4. A producción e a división do traballo 
 
Contidos: 

1) A función de producción 

2) A lei de rendementos marxinais decrecentes 

3) Economías de escala 

4) Produtividade, eficiencia técnica e eficiencia económica 

5) Progreso técnico, división do traballo e especialización 

6) A frontera de posibilidades de producción 

7) A acumulación de capital 

8) Vocabulario inglés empresarial 
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Competencias básicas: 
1. (CCL) Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar e 

comunicar os contidos relacionados coa división do traballo e o progreso técnico e a 

súa influencia na evolución da produtividade, expresándoos de forma correcta. Saber 

explicar as diferencias entre eficiencia técnica e económica, así como a lei dos 

rendementos marxinais decrecentes. 

2. (CMCCT) Competencia matemática e competencias básica en ciencia e tecnoloxía: 

Matemática: recoñecemento da importancia da utilización da linguaxe matemática na 

cuantificación da produtividade e o uso das matemáticas e a súa representación 

gráfica a través da representación da función de produción. 

Ciencia e Tecnoloxía: aprendizaxe dos conceptos básicos da ciencia económica, a 

súa metodoloxía e familiarización co traballo científico: utilización contínua de modelos 

económicos ante  a dificultade de levar a cabo experimentos como en outras ciencas 

pola natureza social da economía, neste tema en concreto o uso de modelos 

económicos tales como a frontera de posibilidades de produción 

3. (CD) Competencia dixital: procura e selección de información de carácter 

económico sobre o progreso técnico, a produtividade, a división do traballo,… tratadas 

por medio das TIC e recoñecemento da utilidade das aplicación informáticas para 

mostrar a información encontrada, aclarando os contidos relacionados con dita 

información, presentada de maneira clara, concisa e agradable visualmente no 

soporte tecnolóxico máis adecuado 

4. (CAA) Competencia aprender a aprender: a obtención, selección e valoración das 

informacións sobre distintos temas relacionados coa división do traballo a 

interdependencia que xenera, o aumento da produtividade, a eficiencia,… así como 

saber comunicar conclusións e ideas para formarse opinión propias argumentadas 

sobre ditos sistemas económicos. 

5. (CSC) Competencias sociais e cívicas: recoñecemento do papel da evolución da 

produtividade e da división do traballo na organización das sociedades e a súa 

influencia na economía e na calidade de vida dos diferentes axentes económicos. 

6. (CSIEE) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: resaltar o papel da iniciativa 

emprendedora ó falar de asumir ou levar a cabo proxectos de I+D+I, que permitan 

aumentar a produtividade e eficiencia das empresas e sociedades que os apliquen. 
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Tema 5. A empresa e o empresario  
 
Contidos: 

1) A empresa como principal unidade produtora 
2) Funcións, componentes e obxectivos das empresas 
3) Tipos de empresas. 
4) Costes de producción 
5) Ingresos e beneficios da empresa 
6) Punto morto 
7) O empresario ó largo da historia 
8) A responsabilidade social das empresas 
9) Vocabulario inglés empresarial 

 
Competencias básicas: 
1. (CCL) Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar e 

comunicar os contidos relacionados co papel das empresas na sociedade, 

expresándoos de fora correcta, así como describir as súas función, componentes e 

obxectivos 

2. (CMCCT) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía: 

Matemática: recoñecemento da importancia da utilización da linguaxe matemática na 

cuantificación de costes, ingresos e beneficios. Tamén se valora a representación 

gráfica do punto morto. 

Ciencia e Tecnoloxía: aprendizaxe dos conceptos básicos da ciencia económica e a 

metodoloxía aplicada. Prantexamento de problemas, formulación de hipótesis e 

deseños experimentais.  

3. (CD) Competencia dixital: procura e selección de información de carácter 

económico por medio das TIC e recoñecemento da utilidade das aplicacións 

informáticas para mostrar a información atopada, aclarando os contidos relacionados 

en dita información, presentada dunha forma clara, concisa no soporte tecnolóxico 

máis adecuado. 

4. (CAA) Competencia aprender a aprender: a obtención, selección e valoración das 

informacións sobre distintos temas económicos desta unidade e o saber comunicar 

conclusións e ideas para formarse opinións propias argumentadas permite que o 

alumno desenvolva eficazmente a súa competencia de aprender a aprender. 

5. (CSC) Competencias sociais e cívicas: recoñecemento do papel do mercado nas 

sociedades actuais, non so como produtoras e creadoras de emprego, se non tamén 
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dende o punto de vista da responsabilidade social das súas actuacións, ó transformar 

materias primas en bens e servizos e xenerar en dito proceso residuos. 

6. (CSIEE) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: análise do papel do 

empresario, valoración da importancia dos mesmos e as características que estes 

manifestaron ao longo do tempo. Valoración que os empresarios traten de levar a cabo 

comportamentos responsables socialmente. 

 

Tema 6. O mercado: Demanda e Oferta  
 
Contidos: 
1) Concepto de mercado  
2) A Demanda  
2.1 Introdución  
2.2 Relación entre a demanda e o prezo do propio ben  
2.3 Relación entre a demanda e o prezo doutros bens  
2.4 Relación entre a demanda e a renda do consumidor  
2.5 Relación entre a demanda e as preferencias do consumidor  
2.6 A curva de demanda  
2.7 Desprazamentos da curva de demanda  
2.8 A elasticidad da demanda  
3) A oferta  
3.1 Introdución  
3.2 Relación entre a oferta e o prezo do propio ben  
3.3 Relación entre a oferta e o prezo doutros bens  
3.4 Relación entre a oferta e o prezo dos factores de produción  
3.5 Relación entre a oferta e a tecnoloxía  
3.6 Relación entre a oferta e os obxectivos empresariais  
3.7 A curva de oferta  
3.8 Desprazamentos da curva de oferta  
4) O equilibrio do mercado  
5) Vocabulario inglés empresarial 
 
Competencias básicas: 
1. (CCL) Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar e 

comunicar os contidos relacionados co mercado, oferta, demanda, equilibrio, etc., 

expresándoos de forma correcta.  

2. (CMCCT) Competencia matemática e competencias básica en ciencia e tecnoloxía: 

Matemática: recoñecemento da importancia da utilización da linguaxe matemática na 

cuantificación de fenómenos tales como o exceso de oferta ou o exceso de demanda 

que pode producirse nun mercado. Así mesmo, valórase a utilidade da representación 

gráfica das curvas de oferta e demanda e do equilibrio do mercado. 
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Ciencia e Tecnoloxía: aprendizaxe dos conceptos básicos da ciencia económica e a 

metodoloxía aplicada. Utilización continua de modelos económicos ante a dificultade 

de levar a cabo experimentos como noutras ciencias pola natureza social da 

economía, neste tema en concreto o uso de modelos de oferta e demanda. 

3. (CD) Competencia dixital: procura e selección de información de carácter 

económico por medio das TIC e recoñecemento da utilidade das aplicacións 

informáticas para mostrar a información atopada (gráficos sobre o equilibrio de 

mercado ou desprazamento das curvas ante diferentes supostos), aclarando os 

contidos relacionados en devandita información, presentada dunha forma clara, 

concisa e agradable visualmente no soporte tecnolóxico máis adecuado. 

4. (CAA) Competencia aprender a aprender: a obtención, selección e valoración das 

informacións sobre distintos temas económicos desta unidade e o saber comunicar 

conclusións e ideas para formarse opinións propias argumentadas permite que o 

alumno desenvolva eficazmente a súa competencia de aprender a aprender. 

5. (CSC) Competencias sociais e cívicas: recoñecemento do papel do mercado nas 

sociedades actuais, así como das situacións ás que dá lugar devandito mercado e o 

seu repercusión social. 

6. (CSIEE) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: análise do papel do 

empresario, valoración da importancia dos mesmos e as características que estes 

manifestaron ao longo do tempo. Valoración que os empresarios traten de levar a cabo 

comportamentos responsables socialmente. 

 

Tema 7. Competencia perfecta e imperfecta 
Contidos: 

1) Características do mercado de competencia perfecta 
2) Características da competencia imperfecta. 
3) Monopolio 
4) Oligopolio 
5) Competencia monopolística 
6) Diferenciación de productos 
7) Política de comunicación e publicidade 
8) Vocabulario inglés empresarial 

 
Competencias básicas: 
1. (CCL) Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar e 

comunicar os contidos relacionados coas formas de competencia perfecta e 
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imperfecta estudiadas, expresándoas de forma correcta, así como saber expresas as 

vantaxes e inconvintes de cada tipo de mercado  

2. (CMCCT) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía: 

Matemática: recoñecemento da importancia da utilización da linguaxe matemática na 

cuantificación dos fenómenos da economía tales como: cuantificar a cota de mercado. 

Tamén se valora a utilidade da representación gráfica das curvas de oferta e demanda 

e do equilibrio de mercado que se levan a cabo na competencia perfecta. 

Ciencia e Tecnoloxía: aprendizaxe dos conceptos básicos da economía, a súa 

metodoloxía e familiarización cos modelos económicos, en concreto cos supostos que 

fagamos en referencia ó modelo de competencia perfecta, así como as tres posibles 

foras de competencia imperfecta. 

3. (CD) Competencia dixital: procura e selección de información de carácter científico 

por medio das TIC sobre monopolios, abuso de posición dominante, pactos entre as 

empresas dun mercado oligoposista,… por medio das TIC. 

4. (CAA) Competencia aprender a aprender: a obtención, selección e valoración das 

informacións sobre distintos temas económicos de repercusión social, como as 

actuacións das diferentes empresas que operan no mercado 

5. (CSC) Competencias sociais e cívicas: recoñecemento de cómo afectan ós 

diferentes axentes económicos dunha sociedade o tipo de mercado que acabe 

imperando na mesma para cada un dos diferentes produtos 

6. (CSIEE) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: recoñecemento da 

importancia da iniciativa e do espírito emprendedor como unha forma de autoempleo, 

e xa que logo, de solución para as elevadas taxas de paro actual. 

Tema 8. O mercado de factores produtivos  
Contidos: 

1) Mercado da terra 
2) Mercado de capital 
3) Mercado de traballo 
4) Imperfeccións do mercado de traballo 
5) Colectivos especialmente afectados polo desemprego 
6) Tipos de desemprego 
7) Tasas de actividade, ocupación e desemprego 
8) Negociación colectiva e papel dos sindicatos 
9) Teorías sobre o desemprego 
10) Políticas de emprego  
11) Vocabulario inglés empresarial 
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Competencias básicas: 
1. (CCL) Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar e 

comunicar os contidos relacionados cos mercados de factores produtivos, en especial 

co mercado de traballo, expresándoos de forma correcta. Expresar con sentido c´ritico 

as imperfeccións do mercado de traballo, así como o papel dos sindicatos e as 

diferentes políticas de empregos levadas a cabo no mercado de traballo. 

2. (CMCCT) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía: 

Matemática: recoñecemento da importancia da utilización da linguaxe matemática na 

cuantificación de fenómenos tales como tasas de paro, tasas de ocupación, tasas de 

actividade,…. Tamén se valorará a utilidade da representación gráfica das curvas de 

oferta e demanda e do equilibrio nos mercados de factores produtivos: terra, traballo 

e capital. 

Ciencia e Tecnoloxía: aprendizaxe dos conceptos básicos da economía, a súa 

metodoloxía e familiarización cos modelos económicos, en concreto cos supostos que 

fagamos en referencia á forma das curvas de oferta e demanda do mercado de 

traballo. Recoñecemento da aportación que ó tema do mercado laboral fixeron as 

diferentes escolas de pensamento económico. 

3. (CD) Competencia dixital: procura e selección de información de carácter 

económico sobre: emprego, ocupación, sindicatos, etc e recoñecemento da utilidade 

das aplicación informáticas para mostrar a información encontrada, aclarando os 

contidos relacionados en dita información, presentadade maneira clara, concisa e 

agradable visulamente no soporte tecnolóxico máis adecuado. 

4. (CAA) Competencia aprender a aprender: a obtención, selección e valoración das 

informacións sobre desemprego, políticas de emprego, sindicatos…, todas elas de 

gran repercusión social e o saber comunicar conclusións e ideas para formarse 

opinións propias argumentadas permiten que o alumno desenvolva eficazmente a súa 

competencia de aprender a aprender. 

5. (CSC) Competencias sociais e cívicas: recoñecemento do impacto que ten o 

problema do desemprego. 
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6. (CSIEE) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: recoñecemento da 

importancia da iniciativa e do espírito emprendedor como unha forma de autoemprego 

e por tanto, de solución para as elevadas tasas de paro actual. 

 
Tema 9. Contabilidade nacional e equilibrio macroeconómico  
Contidos: 

1) A demanda agregada 
2) Consumo, aforro e inversión 
3) A oferta agregada 
4) Contabilidade nacional. Macromagnitudes 
5) PNB, PNN, PIB e PIN 
6) As limitacións do PIB como indicador do benestr 
7) Indicadores alternativos: o IDH 
8) A economía sumerxida  
9) Vocabulario inglés empresarial 

 
 
Competencias básicas: 
1. (CCL) Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar e 

comunicar os contidos relacionados coa demanda agregada como os seus 

diferentes componentes, expresándoos de forma correcta. Saber argumentar 

críticamente a economía sumerxida e as ventaxas e limitacións do PIB e do IDH. 

2. (CMCCT) Competencia matemática e competencias básica en ciencia e 

tecnoloxía: 

Matemática: recoñecemento da importancia da utilización da linguaxe matemática na 

cuantificación do PIB, PIN, PNB, PNN. Valoraráse a utilidade da representación 

gráfica das curvas de oferta e demanda agregada. 

Ciencia e Tecnoloxía: aprendizaxe dos conceptos básicos da ciencia económica e a 

metodoloxía aplicada.Familiarización cos supostos sobre a forma da curva de oferta 

e demanda agregada segundo as diferentes escolas de pensamento. 

3. (CD) Competencia dixital: procura e selección de información de carácter 

económico sobre PIB, consumo, aforro, inversión, economía sumerxida,.. tratadas 

por medio das TIC e recoñecemento da utilidade das aplicacións informáticas para 

mostrar a información atopada, aclarando os contidos relacionados en devandita 

información, presentada de xeito claro, concisa e agradable visualmente no soporte 

tecnolóxico máis adecuado. 

4. (CAA) Competencia aprender a aprender: a obtención, selección e valoración das 

informacións obtidas sobre PIB, IDH  e economía sumerxida, etc., así como o saber 
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comunicar conclusións e ideas para formarse opinións propias argumentadas sobre 

devanditos sistemas económicos permiten que o alumno desenvolva eficazmente a 

súa competencia de aprender a aprender. 

5. (CSC) Competencias sociais e cívicas: recoñecemento do impacto que ten a 

economía sumerxida nas sociedades nas que ten unha presencia relativamente alta 

e nos axentes económicos que as integran 

6. (CSIEE) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: análise do papel do 

empresario e valoración da importancia de que leven a cabo comportamentos 

responsables socialmente relacionados co tema da economía sumerxida. 

 

Tema 10. Desequilibrios e limitacións da economía de mercado  
Contidos: 
 

1) Limitacións do mercado ou fallos de mercado 
2) Mercados asimétricos: selección adversa e risco moral 
3) Bens públicos 
4) Externalidades e tipos de externalidades 
5) Biens de propiedade común 
6) Ciclos económicos e teorías explicativas dos ciclos 
7) Distribución da renda: curva de Lorenz e índice de Gini 
8) O Estado de benestar 
9) Vocabulario inglés empresarial 

 
Competencias básicas: 
1. (CCL) Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar e 

comunicar en que consisten os diferentes fallos de mercado, expresándoos de forma 

correcta. Argumentar críticamente sobre a evolución do estado de benestar. 

2. (CMCCT) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía: 

Matemática: recoñecemento da importancia da utilización da linguaxe matemática na 

cuantificación dos fenómenos económicos. Valórase a utilidade da representación 

gráfica da curva de Lorenz e do índice de Gini. 

Ciencia e Tecnoloxía: aprendizaxe dos conceptos básicos da economía, a súa 

metodoloxía e familiarización cos modelos económicos, en concreto cos supostos que 

fagamos en referencia ao comportamento dos axentes ante os bens públicos ou os 

bens de propiedade común, ou a modelización que levemos a cabo das fases dun 

ciclo económico,… 
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3. (CD) Competencia dixital: procura e selección de información de carácter 

económico sobre: a obtención, selección e valoración das información sobre 

externalidades bens públicos, distribución da renda, evolución do estado de benestar, 

etc. por medio das TIC e recoñecemento da utilidade das aplicacións informáticas para 

mostrar a información atopada e aclarar os contidos relacionados en devandita 

información, presentada de xeito claro, concisa e agradable visualmente no soporte 

tecnolóxico máis adecuado. 

4. (CAA) Competencia aprender a aprender: a obtención, selección e valoración das 

informacións sobre externalidades, distribución da renda ou evolución do estado de 

benestar, todas elas de gran repercusión social e o saber comunicar conclusións e 

ideas para formarse opinións propias argumentadas permiten que o alumno 

desenvolva eficazmente a súa competencia de aprender a aprender. 

5. (CSC) Competencias sociais e cívicas: recoñecemento do impacto que ten o estado 

de benestar, así como a distribución da renda e na presencia de externalidades, entre 

os fallos de mercado, nas sociedades e nos axentes económicos que as integran. 

6. (CSIEE) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: análise do papel do 

empresario e valoración da importancia de que leven a cabo comportamentos 

responsables socialmente relacionados co tema das externalidades 

 

Tema 11. A intervención do estado na economía. A política fiscal. 
Contidos:  

1) Compoñentes do sector público 
2) Obxectivos da intervención estatal 
3) Razóns que xustifican a intervención estatal 
4) Funcións do sector público 
5) Políticas económicas: estructurais e coxunturais 
6) Obxectivos macroeconómicos 
7) Política fiscal: ingresos e gastos públicos 
8) Tipos de política fiscal: expansiva e contractiva 
9) Estabilizadores automáticos 
10) Limitacións da política fiscal 
11) Defícit público, financiación do defícit público e débeda pública 
12) Vocabulario inglés empresarial 

 
 
Competencias básicas: 
1. (CCL) Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar e 

comunicar os contidos relacionados cos componentes do sector público, os obxectivos 
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da intervención estatal, as diferentes políticas económicas,.. expresándoos de fora 

correcta. Valoración crítica do carácter redistributivo da política fiscal.  

2. (CMCCT) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía: 

Matemática: recoñecemento da importancia da utilización da linguaxe matemática na 

cuantificación dos fenómenos económicos, tales como o déficit público ou a débeda 

pública. 

Ciencia e Tecnoloxía: aprendizaxe dos conceptos básicos da ciencia, a súa 

metodoloxía e familiarización co traballo científico: formulación de problemas, 

formulación de hipóteses e deseños experimentais. 

3. (CD) Competencia dixital: procura e selección de información de carácter científico 

por medio das TIC sobre déficit, débeda, políticas económicas, impostos, etc., e 

recoñecemento da utilidade das aplicacións informáticas para mostrar a información 

atopada e aclarar os contidos relacionados en devandita información, presentada 

dunha forma clara, concisa e visualmente dunha forma agradable no soporte 

tecnolóxico máis adecuado. Ademais utilizaranse diversas páxinas web que simulan 

o investimento en Bolsa. 

4. (CAA) Competencia aprender a aprender: a obtención, selección e valoración das 

informacións sobre os impostos, as diferentes medidas de política fiscal así como o 

déficit e a débeda pública dun país, e o saber comunicar conclusións e ideas para 

formarse opinións propias argumentadas permiten que o alumno desenvolva 

eficazmente a súa competencia de aprender a aprender. 

5. (CSC) Competencias sociais e cívicas: recoñecemento do impacto que teñen nas 

sociedades as políticas fiscais restrictivas levadas a cabo en tempo de austeridade. 

Entender e valorar críticamente os efectos sociais do déficit e da débeda pública tanto 

á xeración presente como á futura. 

 

Tema 12. O diñeiro e a inflación  
Contidos: 
 

1) Diñeiro: evolución e tipos 
2) Funcións do diñeiro 
3) Xuros e prezo do diñeiro 
4) Inflación e termos relacionados 
5) Medición da inflación: taxas e IPC 
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6) Teorías explicativas da inflación 
7) Políticas para combatir a inflación 
8) Efectos causados pola inflación 
9) Vocabulario inglés empresarial 

 
Competencias básicas: 
1. (CCL) Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar e 

comunicar os contidos relacionados co diñeiro, a súa evolución, as súas función, así 

como a inflación, causas e políticas para combatelas, expresándoo de forma correcta. 

2. (CMCCT)  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía: 

Matemática: recoñecemento da importancia da utilización da linguaxe matemática na 

cuantificación dos fenómenos da economía tales como o IPC ou as taxas de inflación 

3. (CD) Competencia dixital: procura e selección de información de carácter 

económico sobre inflación, xuros, IPC, etc. por medio das TIC e recoñecemento da 

utilidade das aplicacións informáticas para mostrar a información atopada, aclarando 

os contidos relacionados en devandita información, presentada de xeito claro, concisa 

e agradable visualmente no soporte tecnolóxico máis adecuado. 

4. (CAA) Competencia aprender a aprender: a obtención, selección e valoración das 

informacións sobre distintos temas económicos como os xuros ou a inflación, todos 

eles temas de gran repercusión social, unido ao feito de saber comunicar conclusións 

e ideas para formarse opinións propias argumentadas permiten que o alumno 

desenvolva eficazmente a súa competencia de aprender a aprender. 

5. (CSC)  Competencias sociais e cívicas: recoñecemento do impacto que poden ter 

as variables económicas, como os xuros nos diferentes axentes económicos que 

integran a sociedade. 

 

Tema 13. O sistema financiero e a política monetaria 

Contidos: 
1) A financiación da economía 
2) Funcións do sistema financiero 
3) Intermediarios financieros: bancarios e non bancarios 
4) Activos financieros 
5) Características dos activos financeiros: rendibilidade, risco e liquidez 
6) Mercados financeiros: a Bolsa 
7) Oferta monetaria e política monetaria 
8) Tipos de política monetaria: expansiva e contractiva 
9) Vocabulario inglés empresarial 
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Competencias básicas: 
1. (CCL) Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar e 

comunicar os contidos relacionados coa política monetaria, a bolsa e o sistema 

financeiro, expresándoos de forma correcta.  

2. (CMCCT) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía: 

Matemática: recoñecemento da importancia da utilización da linguaxe matemática na 

cuantificación dos fenómenos económicos como a evolución dos diferentes índices 

bursátiles. 

Ciencia e tecnoloxía: aprendizaxe dos conceptos básicos da ciencia, a súa 

metodoloxía e familiarización co traballo científico: prantexamento de problemas, 

formulación de hipótesis e deseños experimentais. Recurriremos ó uso de modelos e 

utilizaremos diversas páxinas web de simulación de inversión en bolsa, para motivar 

aos alumnos a aprender sobre dito mercado. 

3. (CD) Competencia dixital: procura e selección de información de carácter científico 

por medio das TIC sobre  a bolsa, política montaria,..e recoñecemento da utilidade 

das aplicacións informáticas para mostrar a información atopada e aclarar os contidos 

relacionados en devandita información, presentada dunha forma clara, concisa e 

visualmente dunha forma agradable no soporte tecnolóxico máis adecuado. 

4. (CAA) Competencia aprender a aprender: a obtención, selección e valoración das 

informacións sobre distintos temas relacionados os mercados financeiros e a política 

monetaria, e o saber comunicar conclusións e ideas para formarse opinións propias 

argumentadas permiten que o alumno desenvolva eficazmente a súa competencia de 

aprender a aprender. 

5. (CSC) Competencias sociais e cívicas: recoñecemento do impacto que causa na 

sociedade os movementos da Bolsa e as medidas de política monetaria aplicadas. 

Entender a importancia dunha sociedade ben formada en aspectos financeiros para 

poder tomar decisións óptimas nos casos que sexan necesarias e poder evitar os 

feitos como os acontecidos últimamente con determinados activos financeiros. 

 

Tema 14. O comercio internacional e os movementos internacionais de 

capitales.  
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Contidos: 
1) Comercio internacional e factores explicativos do mesmo 
2) Teoría da ventaxa absoluta e teoría da ventaxa compartiva 
3) Librecambio fronte ó proteccionismo 
4) Medidas proteccionistas 
5) A balanza de pagos: estrutura e interpretación 
6) Mercado de divisas: oferta e demanda 
7) Sistemas de tipos de cambio: fixo, flexible e intervido 
8) Consecuencias no comercio das fluctuacións no tipo de cambio  
9) Vocabulario inglés empresarial 

 
Competencias básicas: 
1. (CCL) Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar e 

comunicar os contidos relacionados co comercio internacional, proteccionismo, 

mercado de divisas, expresándoos de forma correcta.  

2. (CMCCT) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía: 

Matemática: recoñecemento da importancia da utilización da linguaxe matemática na 

cuantificación dos fenómenos económicos, por exemplo o IPC ou as taxas de 

inflación. 

3. (CD) Competencia dixital: procura e selección de información de carácter 

económico como: tipos de cambio, divisas, comercio internacional, etc. por medio das 

TIC e recoñecemento da utilidade das aplicacións informáticas para mostrar a 

información atopada, aclarando os contidos relacionados en devandita información, 

presentada de xeito claro, concisa e agradable visualmente no soporte tecnolóxico 

máis adecuado. 

4. (CAA) Competencia aprender a aprender: a obtención, selección e valoración das 

informacións sobre distintos temas económicos como o comercio internacional e o 

saber comunicar conclusións e ideas para formarse opinións propias argumentadas 

permiten que o alumno desenvolva eficazmente a súa competencia de aprender a 

aprender. 

5. (CSC)  Competencias sociais e cívicas: recoñecemento do impacto que poden ter  

o comercio internacional nas sociedades actuáis. Valoración da importancia do 

comercio no desenvolvemento das sociedades, a súa evolución e as consecuencias 

positivas e negativas que xenera. 

 

Tema 15. Crecemento, desenvolvemento e desenvolvemento sostenible 
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Contidos: 
1) Crecemento económico: ventaxas e inconvintes. 
2) Factores explicativos do crecemento económico. 

3) Teorías do crecimiento. 

4) Límites ao crecemento económico. 

5) Consideración económica do medio ambiente. 

6) Desenvolvemento, subdesarrollo e desenvolvemento sostenible 

7) Sostenibilidade: débil, forte, económica, ecolóxica e social. 

8) Política medioambiental da UE. 
9) Vocabulario inglés empresarial 
 
Competencias básicas: 
1. (CCL) Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar e 

comunicar os contidos relacionados co crecemento económico, desenvolvemento, 

subdesarrollo, a UE, etc., expresándoos de forma correcta.  

2. (CMCCT) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía: 

Matemática: recoñecemento da importancia da utilización da linguaxe matemática na 

cuantificación dos fenómenos económicos como o crecemento. 

Ciencia e Tecnoloxía: aprendizaxe dos conceptos básicos da ciencia, a súa 

metodoloxía e familiarización co traballo científico. En concreto, valoración da 

utilización dos modelos económicos propios da metodoloxía económica para mostrar 

os efectos do investimento ou o crecemento da poboación sobre o crecemento e 

desenvolvemento dun país, así como para extrapolar conclusións sobre os recursos 

naturais seguindo as pautas de consumo actuais. 

3. (CD) Competencia dixital: procura e selección de información de carácter científico 

por medio das TIC sobre crecemento, desenvolvemento e desenvolvemento 

sostenible e recoñecemento da utilidade das aplicacións informáticas para mostrar a 

información atopada e aclarar os contidos relacionados en devandita información, 

presentada dunha forma clara, concisa e visualmente dunha forma agradable no 

soporte tecnolóxico máis adecuado. 

4. (CAA) Competencia aprender a aprender: a obtención, selección e valoración das 

informacións sobre crecemento, desenvolvemento, subdesarrollo, sostenibilidad, etc., 

de repercusión social e o saber comunicar conclusións e ideas para formarse opinións 
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propias argumentadas permiten que o alumno desenvolva eficazmente a súa 

competencia de aprender a aprender. 

5. (CSC) Competencias sociais e cívicas: recoñecemento do impacto que o 

crecemento dos países ten sobre o medioambiente, e valoración crítica das políticas 

medioambientales levadas a cabo polos diferentes axentes, mostrando sensibilidade 

ante a situación de subdesarrollo que se dá en moitos países.  

6. (CSIEE) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: análise do papel do 

empresario e valoración da importancia de que leven a cabo comportamentos 

responsables socialmente relacionados co coidado do medioambiente e o 

desenvolvemento sostenible. 

 

Tema 16. A globalización e os procesos de integración. A Unión Europea 
Contidos 

1) A globalilzación: vantaxes e inconvintes. 
2) Organismos económicos internacionais: FMI, BM e OC 
3) Tipos de cooperación e integración 
4) A Unión Europea: antecedentes, situación actual e perspectivas 
5) Financiación da Unión Europea 
6) Institucións da Unión Europea 

 
Competencias básicas: 

1. (CCL) Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar e 

comunicar os contidos relacionados co proceso de integración, a globalización e a UE, 

etc., expresándoos de forma correcta.  

2. (CMCCT) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía: 

Matemática: recoñecemento da importancia da utilización da linguaxe matemática na 

cuantificación dos fenómenos económicos, como a cuantificación do déficit público e 

a débeda da UE. 

Ciencia e Tecnoloxía: aprendizaxe dos conceptos básicos da ciencia, a súa 

metodoloxía e familiarización co traballo científico, relacionados coa globalización e a 

UE 

3. (CD) Competencia dixital: procura e selección de información de carácter científico 

por medio das TIC sobre crecemento, desenvolvemento e desenvolvemento 

sostenible e recoñecemento da utilidade das aplicacións informáticas para mostrar a 

información atopada e aclarar os contidos relacionados en devandita información, 
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presentada dunha forma clara, concisa e visualmente dunha forma agradable no 

soporte tecnolóxico máis adecuado. 

4. (CAA) Competencia aprender a aprender: a obtención, selección e valoración das 

informacións sobre a UE, a globalización e as súas consecuencias e saber comunicar 

conclusións e ideas para formarse opinións propias argumentadas permiten que o 

alumno desenvolva eficazmente a súa competencia de aprender a aprender. 

5. (CSC) Competencias sociais e cívicas: recoñecemento do impacto que o 

crecemento dos países ten sobre o medioambiente, e valoración crítica das políticas 

medioambientales levadas a cabo polos diferentes axentes, mostrando sensibilidade 

ante a situación de subdesarrollo que se dá en moitos países.  

6. (CSIEE) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: recoñecemento do impacto 

que tivo no noso país a pertenza á UE, valoración crítica da globalización e as súas 

consecuencias, recoñecemento e análise crítica dos diferentes procesos de 

integración 

 
3.5 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. 
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- 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, 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). 
 

 

3.6 TEMPORALIZACIÓN 

   
   Os contidos básicos desta asignatura, están organizados en 15 unidades didácticas, 
que serán impartidas a razón de 5 unidades didácticas por avaliación ou trimestre. 
1ª Avaliación: Temas 1 a 6 
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2ª Avaliación: Temas 7 a 11 
3ª Avaliación: Temas 12 a 16 
 

3.7 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Utiliza-los conceptos económicos básicos. Ler, interpretar e elaborar 
representacións gráficas e cadros estadísticos sobre cuestións de actualidade. 

• Identifica-los problemas económicos básicos dunha sociedade e razoa-la forma 
de resolvelos nos principias sistemas económicos, así como as súas vantaxes 
e inconvenientes. 

• Sinala-las relacións existentes entre división técnica do traballo, productividade 
e independencia económica. Analiza-lo funcionamento dos distintos 
instrumentos de coordinación da producción, así como os seus desajustes. 

• A partir de datos sectoriales da economía galega, comproba-la adquisición dun 
coñecemento global sobre a estructura productiva do país, comparándoo con 
outras zonas e indicando solucións ós problemas detectados. 

• Analizar e valorar ejemplos concretos de actuaciones económicas que xeren 
deterioración ambiental ou explotación abusiva dos recursos naturais, tendo en 
conta as consecuencias. 

• Identifica-las características que definen os distintos modelos teóricos de 
mercado e explica-las variacións nos prezos dos bens e servicios a partir de 
cambios en distintas variables como renda, gustos, prezos doutros bens, etc… 

• Diferenciar entre as principias magnitudes macroeconómicas (PIB, PNB, Renta 
nacional, Renta per cápita, renta disponible…tanto nas súas medidas brutas 
como netas. 

• Explicar e ilustrar con ejemplos significativos as finalidades e funcións do 
Estado nos sistemas de economía de mercado, e identifica-los principias 
instrumentos que utiliza, valorando vantaxes e incovenientes do seu papel na 
actividade económica. Interpretación dos orzamentos do Estado, identificando 
as principias fontes de gastos e ingresos. Identificación de medidas de política 
fiscal ante problemas de actualidade. 

• Describi-lo proceso de creación do diñeiro, os cambios no seu valor e a forma 
na que estes se miden, identifica-las distintas teorías explicativas sobre as 
causas da inflación e seus efectos sobre o conxunto da economía. 

• Identifica-los compoñentes da oferta monetaria así como o seu cálculo. 

• Identificar e valora-las consecuencias das diferentes políticas económicas que 
se levan a cabo no campo da inflación, desemprego, tipo de xuro, etc… 

• Explica-las causas e valora-la importancia das relacións económicas 
internacionais, identificando as diferentes formas que estas poden tomar. 
Identificar a estructura básica da balanza de pagamentos. Analiza-las 
consecuencias da globalización. 

• Identificación das vantaxes e desvantaxes competitivas coas que atopa Galicia 
nun mercado mundial. 

• Análise e interpretación de datos, estadísticas, informes, etc…sobre cuestións 
de economía internacional. Elaboración de gráficas e cadros sobre aspectos 
estudiados. 
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3.8 PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 

 
3.8.1 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

    De cara á superación da materia levarase a cabo un proceso de avaliación continuo 
dos contidos anteriormente expostos de acordo cos criterios de avaliación 
establecidos. A nota final reflectirá a evolución do/a alumno/a ao longo do curso. Para 
valorar o grao de consecución dos obxectivos fixados para a disciplina realizarase un 
control de avaliación con preguntas curtas por cada dúas ou tres unidades didácticas 
desenvolvidas, o que supón dúas probas por avaliación.  Estas probas estarán 
estruturadas en varias partes: 

- Cuestións sobre conceptos teóricos e/ou cuestións tipo test. 
- Desenvolvemento dun tema. A través da súa redacción os alumnos deben 

mostrar os seus coñecementos teóricos, a súa capacidade para expoñelos de 
xeito claro, a axeitada utilización dos termos económicos aprendidos, así como 
a emisión de xuízos persoais e valoracións críticas debidamente 
argumentados. 

- Casos prácticos e exercicios dos que se deduza a asimilación correcta dos 
coñecementos teóricos, así como o desenvolvemento axeitado dos 
procedementos aprendidos. 

- Cuestións en inglés, nas que valorarase o seguimento da materia bilingüe, e a 
adquisición dun vocabulario económico nesta lingua. 

 
Por outra banda, en cada unha das avaliacións parciais e na avaliación final en xuño, 
será tido en conta o traballo desenvolvido polos alumnos/as ao longo do curso. A 
valoración do traballo desenvolvido virá determinada por: 

- A puntual realización e entrega dos exercicios, cuestionarios tipo test, 
actividades, casos prácticos e traballos propostos para cada unidade didáctica. 

- A realización das lecturas obrigatorias que se propoñan ao longo do curso en 
relación cos temas desenvolvidos. 

- O aproveitamento das actividades que se organizen na aula de recursos, 
especialmente orientadas a introducir o inglés como lingua económica. 

- A asistencia regular ás clases, a estrita puntualidade, a participación activa na 
aula, o interese polas actividades complementarias propostas, de todo o cal se 
desprenda o desenvolvemento das actitudes, valores e normas sinalados nesta 
programación 
 

- 3.8.2.CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
A cualificación de cada avaliación parcial e da avaliación final obterase como resultado 
de aplicar os seguintes cálculos: 
- Faranse dúas probas por avaliación, e a media das dúas probas deberá ser igual ou 
superior a 5 puntos para superar a avaliación. 
- No caso de que nalgún dos dous exames, a puntuación sexa inferior a 3 puntos, o 
alumno terá suspensa a avaliación, aínda que a media fose igual ou superior a 5 
puntos. Realizarase exame de recuperación por avaliacións. Tamén se realizará un 
exame de recuperación final no remate do curso para aqueles alumnos que teñan 
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como mínimo 1 avaliación superada. O que teña as tres avaliacións pendentes terá 
que ir directamente á convocatoria de setembro. 
- Así mesmo, procederase a valorar o traballo desenvolto na aula, a asistencia ás 
clases, a participación activa e o interese amosado, así como a actitude do alumno.. 
- Ponderacións: 90% nota media do exame + 10% realización de traballo da aula ou 
actividades para a casa. 
- Tanto nos exames como nas actividades, a parte en inglés terá un peso do 20%. 
A mala actitude do alumnado (comportamento, educación, respeto ós compañeiros, 
trato co profesor, traballo en equipo, permitir o correcto desenvolvemento das calses 
etc…) será restada da nota dun trimestre cun máximo de 2 puntos. As faltas 
consideradas leves restarán 0.25, as graves 0.5 e as moi graves 1 
 

3.9 METODOLOXÍA  

 A terminoloxía, que noutras materias se leva construíndo ó longo de varios cursos, 
debe ser tida en conta dun xeito especial, ben polo seu descoñecemento ou ben polas 
ideas previas que os alumnos e as alumnas poidan ter. A análise económica utiliza, 
igual que o resto das técnicas de investigación e estudio, unha linguaxe específica e 
precisa que non sempre se fai accesible ás persoas non iniciadas. Existen 
coñecementos previos, pero en moitos casos carentes de contido. 
    Partindo dos coñecementos previos adquiridos polo alumnado trátase de 
substituílos, modificalos ou completalos cos novos que se transmiten, respectando os 
niveis de desenvolvemento cognitivo que teñen os alumnos e fixando o nivel de 
dificultade e complexidade dos temas e actividades propostas entre o que os alumnos 
saben facer sós e o que son capaces de facer con axuda. 
   A metodoloxía a empregar suxire que se debe partir do contorno máis inmediato. As 
cuestións e problemas económicos presentaranse contextualizados e relacionando, 
en todo momento, as causas e os efectos. 
   A aprendizaxe debe basearse no “saber facer”. O proceso de aprendizaxe 
programouse, baseándose na realización dunha serie de actividades de forma 
individual ou en grupo que pretende iniciar ao alumnado no proceso de 
autoaprendizaxe desenvolvendo capacidades de compresión e análise, de relación e 
manexo de información. Estas actividades complementaranse co explicacións do 
profesor, con exposicións, supostos de simulación e debates do alumnado.  
   O obxectivo é lograr unha aprendizaxe comprensiva con posibilidades de ser 
aplicada en distintos contextos. 
 
   A metodoloxía a seguir para acadar aprendizaxes significativos debe ter en conta 
que: 
• As aprendizaxes deben ser útiles para a formación posterior e para a vida persoal. 
• É necesario relacionar os contidos da mesma materia e cos contidos doutras 
materias. 
• Débese gardar un equilibrio entre as cuestións teóricas e os aspectos prácticos. 
• Hai que adaptarse ás necesidades do alumnado, debendo partir dos coñecementos 
previos que teñen os/as alumnos/as sobre os temas a tratar. 
• Hai que potenciar o traballo en grupo e unha actitude de cooperación. 
• Utilizar recursos didácticos axeitados: material bibliográfico, consulta de páxinas 
web, medios audiovisuais,... Neste sentido esta materia contribúe ao 
desenvolvemento da competencia dixital e de tratamento da información, polo que o 
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alumnado utilizará as novas tecnoloxías da información e a comunicación como 
ferramenta integrante do proceso de ensinanza-aprendizaxe. O uso do correo 
electrónico, o deseño e a manipulación de materiais multimedia, o uso de internet e a 
realización de traballos con programas de ofimática, permite aos alumnos e alumnas 
familiarizarse cos medios e técnicas de comunicación actuais que facilitan o 
achegamento a outras realidades culturais e socioeconómicas. 
 
   A utilización da prensa escrita (ou virtual) na aula pode axudar na procura de ditos 
fins, por ofrecer materiais a partir dos que se pode comezar a introdución de novos 
conceptos ou aclarar os que se posúen, dar pé á exposición de opinións ou á 
realización de debates, traballar os contidos vistos na clase, habituar aos alumnos á 
lectura de seccións dos xornais nas que antes non se paraban, etc. 
 
   No traballo de moitos problemas económicos estudados é preciso o emprego de 
índices ou indicadores. Este nivel de traballo e abstracción precisa do dominio das 
fontes de información: onde están, como utilizalas, que datos son máis fiables, etc. ás 
que se lle deberá dar unha atención especial para adquirir a destreza necesaria no 
seu uso. 
   Os exercicios prácticos con representacións, cálculos, redacción de pequenos 
informes ou valoracións e xuízos propios sobre problemas económicos, deben 
constituír instrumentos útiles para a autocomprobación dos estudantes e do profesor 
das ideas captadas e da súa capacidade de aplicación. 
   No caso dos contidos actitudinais, os alumnos deberán mostrar tendencia a 
comportarse ou expresarse dunha determinada maneira respecto dunha determinada 
situación ou problema. Ao deseñar, pois, a ensinanza, haberá que crear situacións na 
aula de xeito que os alumnos e alumnas poidan mostrarse interesados, conscientes 
ou sensibilizados, e mostrar actitudes de atención, de rexeitamento ou de valoración 
positiva ou negativa ante os casos estudados. 
 
Seguirase o libro da editorial Editex.  
Será reseñable o abundante emprego de artigos económicos extraídos da prensa 
diaria e de diarios máis especializados. 
Na medidad do poisible, realizarase ao longo do curso e de forma escalonada outra 
serie de actividades e traballos en grupo que favorezan o seu achegamento da 
dinámica de grupo. 
 
Tamén desempeñaranse diversas actividades encamiñadas á introdución e 
familiarización do alumnado co emprego de internet como fonte de información. 
Finalmente, podemos mencionar a posibilidade de realizar algunha visita organizada 
a empresas da provincia, como podería ser Aluman u outras. 
  
   Farase especial fincapé no emprego do inglés en todas as actividades que se 
desenrolen na aula, dado o carácter bilingüe da materia. 
O bilingüismo achegarase aos alumnos da forma máis sinxela e atractiva posible, 
utilizando para iso as TIC e con internet como principal fonte de materiais. 
   Como xa se indicou na introdución desta programación, estamos á espera da 
resolución dos trámites para contar cunha auxiliar de conversación, que dedicará 
parte do seu tempo a este grupo. 
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3.10 ACCIÓNS DO PLAN DE INTEGRACIÓN TIC 
   O longo do curso, se intercalarán sesións na aula de informática para a búsqueda 
de información en Internet sobre cuestións relacionadas coa materia, empregando 
actividades previamente preparadas polo profesor para a procura destes datos dunha 
forma totalmente dirixida. Empregaranse as TIC, vinculadas o bilingüismo da materia. 
   
 

3.11 LINGUA DA MATERIA 

   Como xa se fixo constar, estamos ante unha Sección Bilingüe, o que implica que a 
materia impartirase en castelán e inglés. 
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4. ECONOMÍA DA EMPRESA . 2º BACHARELATO 

(Decreto 126/2008, DOG do 23 de Xuño de 2008) 

4.1 OBXECTIVOS 

- Analizar as características máis relevantes e o funcionamento económico 
global dos distintos tipos de empresas, identificando as súas funcións, 
obxectivos, organización, a investigación, o papel das innovacións tecnolóxicas 
e as principais normas xurídicas que as afectan. 

- Apreciar o papel das empresas na satisfacción das necesidades dos 
consumidores e no aumento da calidade de vida e benestar da sociedade. 

- Valorar críticamente as consecuencias sociais e ambientais da actividade 
empresarial, así como a súa responsabilidade no esgotamento de recursos 
naturais. 

- Identificar as consecuencias da globalización económica e as posibles liñas de 
conducta que se deben adoptar fronte ao fenómeno, adquirindo conciencia das 
desigualdades e efectos que xera. 

- Identificar os dereitos e obrigas dos traballadores, valorando que estes podan 
alcanzar un elevado grado de conciliación da vida laboral e familiar. 

- Valora a importancia da seguranza e hixiene no traballo e da prevención dos 
riscos laborais. 

- Analizar o funcionamento de organizacións e grupos en relación coa aparición 
e resolución de conflitos. 

- Analizar as distintas políticas de marketing que adoptan as empresas segundo 
os mercados a que se dirixen, valorando os límites éticos que as devanditas 
políticas deben considerar. 

- Establecer os datos máis relevantes da información contida nas contas anuais 
dunha empresa e interpretar a información transmitida. 

- Identificar as principais fontes de financiamento das empresas. 
- Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación, obter, seleccionar e 

comprender informacións sobre feitos relevantes do ámbito empresarial e facer 
valoracións críticas. 

- Amosar iniciativa, creatividade, autonomía persoal e participación activa no 
deseño, planificación e elaboración dun pequeno proxecto empresarial, 
empregano para a súa elaboración medios informáticos. 

- Analizar a actividade económica das empresas, en especial as galegas, a partir 
das súas áreas de organización, relacións internas e a súa dependencia 
externa. Valorar a importancia que para a economía galega teñen as pequenas 
e medianas empresas, así como as cooperativas, como xeradoras de emprego, 
innovación e como motores do desenvolvemento económico e social. 

 
 

4.2 CONTIDOS BÁSICOS:  

Tema 1. Empresa e empresario  
 

1) A actividade económica e empresarial 
2) A empresa: funcións e cadena de valor 
3) Áreas funcionais 
4) Obxectivos da empresa 
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5) Compoñentes da empresa 
6) Análise do entorno específico: Porter 
7) Outras técnicas de análise: DAFO 
8) Estratexias empresariais 
9) Teorías sobre a empresa 
10) Tipos de mercado  

 
Tema 2. Formas xurídicas de empresa  

1) Criterios para clasificar as empresas 
2) Clasificación segundo o criterio xurídico 
3) Empresario autónomo 
4) Empresas mercantiles 
5) Sociedades de intererese social  

 
 
Tema 3. O crecemento empresarial 

1) A localización da empresa 
2) Crecemento: economías de escala 
3) Crecemento interno ou externo 
4) Crecemento por especialización e diversificación 
5) Mercado nacional ou internacionalización 
6) Pemes: ventaxas e inconvenientes 

 
 
Tema 4. A actividade produtiva da empresa  

1) A función de producción e o proceso produtivo 
2) Tipos de procesos produtivos 
3) A produtividade 
4) Os costes na empresa 
5) Análise do punto de cobertura 
6) Utilización do punto morto para decider se se debe producir ou comprar 
7) Investigación, desarrollo e innovación 

 
 
Tema 5. O proceso produtivo: aprovisionamento e valoración de 
existencias 

1) Aprovisionamento 
2) Tipos de existencias 
3) Costes asociados aos inventarios 
4) Modelo de Wilson de xestión de inventarios 
5) Valoraciónde existencias 
6) Just in time e sistema de costes ABC 

 
 
Tema 6. A función financeira da empresa I. Financiación  

1) departamento financiero 
2) Clasificación das fontes de financiación 
3) Financiación interna ou autofinanciación 
4) Financiación externa a corto prazo 
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5) Financiación externa a largo prazo 
6) Ampliacións de capital 

 
Tema 7. A función financeira da empresa II. Inversión 

1) Inversión e tipos de inversión 
2) Representación temporal das inversión 
3) Métodos de selección de inversión 
4) Métodos de selección estáticos 
5) Movemento de capitais ó largo do tempo 
6) Métodos de selección dinámicos 

 
 
Tema 8. Contabilidade e contas anuais  

1) Análise contable e información económica 
2) Elementos e masas patrimoniais 
3) Balance de situación 
4) Conta de pérdidas e ganancias 
5) Plan Xeral Contable 
6) Contas anuais 

 
Tema 9. Contabilidade. Análise patrimonial e análise financieiro 

1) Tipos de análise contables 
2) Análise patrimonial: fondo de maniobra 
3) Situacións patrimoniais 
4) Principais ratios financeiras 
5) Concurso de acreedores 

 
Tema 10. Contabilidade. Análise económico e período medio de maduración 

1) Rentabilidade empresarial 
2) Rendibilidade económica 
3) Rentabilidade financeira 
4) Apalancamento financiero 
5) Período medio de maduración 

 
 
Tema 11. A función comercial da empresa I. Marketing estratéxico 

1) Evolución do marketing 
2) Concepto de marketing 
3) Marketing estratéxico versus marketing operativo 
4) Marketing estratéxico 

 
Tema 12. A función comercial na empresa II. Marketing operativo 

1) Produto 
2) Prezo 
3) Promoción ou comunicación 
4) Distribución 
5) Marketing e novas tecnoloxías 
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Tema 13.Dirección da empresa I. planificación, organización e control 
1) Os directivos e as súas función 
2) A planificación 
3) A organización 
4) O control 

 
 
Tema 14. Dirección da empresa II: xestión dos recursos humanos 

1) Funcións dos directivos de recursos humanos 
2) Motivación e tipoloxía das motivacións 
3) Teorías sobre a motivación humana 
4) A comunicación na empresa 
5) A planificación dos recursos humanos 
6) reclutamento do persoal 
7) contrato de traballo 
8) Dereitos e deberes que se derivan do contrato 
9) Representación dos traballadores  

 
 

4.3 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 
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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 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 viabilidad 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 financiero 

 
 

4.4 TEMPORALIZACIÓN  

   Dividiuse a materia en 14 temas, que se adaptarán á programación da asignatura e 
ás esixencias da Selectividad. Estes se impartirán nas clases presenciais mediante a 
súa explicación por parte do profesor, e completaranse á súa vez cos exercicios de 
autoevaluación, e o estudo que o alumno realizará fóra das horas lectivas. 
1ª Avaliación: Temas 1 a 5 
2ª Avaliación: Temas 6 a 10 
3ª Avaliación: Temas 11 a 14 
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4.5 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Coñecer e interpretar as distintas funcións da empresa e as súas interrelacións, 
valorando a súa contribución segundo o tipo de empresa. 

• Clasifica-los diferentes tipos de empresas, sinalando os seus trazos 
diferencias, e analiza-las vantaxes e inconvenientes da maior ou menor 
dimensión da empresa e do seu carácter público ou privado. 

• Caracteriza-las áreas de actividade da empresa, sinalando as súas relacións, 
interdependencias e o seu distinto peso e importancia segundo o tipo de 
empresa. 

• Describir dunha forma sinxela o funcionamento das empresas. Representa-lo 
ciclo completo de funcionamento dunha empresa. 

• Identifica-los factores externos que ínflúen na empresa (poderes públicos, 
conxuntura económica, evolución tecnológica, sindicatos, consumidores….). 

• Identifica-las principias características do sector no que a empresa desenvolve 
a súa actividade e explicar, a partir delas, as distintas extratexias e decisións 
adoptadas. 

• Analiza-las principias características do mercado e explicar, a partir delas, as 
posibles políticas de mercadotecnia que se van a adoptar. 

• Explica-la organización adoptada pola empresa e as súas posibles 
modificacións en función do contorno. 

• Describi-la estructura organizativa dunha empresa tipa, así como os estilos de 
dirección, canles de comunicación e información, grao de participación na toma 
de decisións, organización formal e informal que se poidan dar. 

• Identifica-los elementos patrimoniais, agrupalos en masas patrimoniais, e 
interpretar o sentido económico e financiero de cada un dos epígrafes, 
detectando posibles desequilibrios. 

• Valora-los elementos patrimoniais a través dos sistemas mais comúns: FIFO, 
prezo medio. Identificación e cálculo dos custos mais elementais que teñen 
lugar nunha empresa, así como a súa representación gráfica. 

• Diferencia-las posibles fontes de financiamento, e razoar a elección mais 
axeitada. 

• Valora-los distintos proxectos de investimento e xustificar razoadamente a 
selección da alternativa mais vantaxosa. 

• Identifica-los datos mais relevantes do balance e da conta de perdas e 
ganancias dunha empresa, explica-lo seu significado e diagnostica-la súa 
situación. 

 
 

4.6 PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 

3.6.1.INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

    De cara á superación da materia levarase a cabo un proceso de avaliación continuo 
dos contidos anteriormente expostos de acordo cos criterios de avaliación 
establecidos. A nota final reflectirá a evolución do/a alumno/a ao longo do curso.  
   Para valorar o grao de consecución dos obxectivos fixados para a disciplina 
realizarase dous exames en cada trimestre, que constarán das seguintes partes: 
- Cuestións de tipo teórico 
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- Exercicios prácticos, tendo en conta, que estes computan como o 50% no exame de 
Selectividade, polo que serán unha parte moi importante das probas. 
 
   Por outra banda, en cada unha das avaliacións parciais e na avaliación final en xuño, 
será tido en conta o traballo desenvolvido polos alumnos/as ao longo do curso. A 
valoración do traballo desenvolvido virá determinada por: 
- A puntual realización e entrega dos exercicios, cuestionarios tipo test, actividades, 
casos prácticos e traballos propostos para cada unidade didáctica. 
- A realización das lecturas obrigatorias que se propoñan ao longo do curso en relación 
cos temas desenvolvidos. 
- O aproveitamento das actividades que se organizen na aula de recursos. 
- A asistencia regular ás clases, a estrita puntualidade, a participación activa na aula, 
o interese polas actividades complementarias propostas, de todo o cal se desprenda 
o desenvolvemento das actitudes, valores e normas sinalados nesta programación 
 

4.6.2.CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A cualificación de cada avaliación parcial e da avaliación final obterase como resultado 
de aplicar os seguintes cálculos: 
- Faranse dúas probas por avaliación, e a media das dúas probas deberá ser igual ou 
superior a 5 puntos para superar a avaliación. 
- No caso de que nalgún dos dous exames, a puntuación sexa inferior a 3 puntos, o 
alumno terá suspensa a avaliación, aínda que a media fose igual ou superior a 5 
puntos. Realizarase exame de recuperación por avaliacións. Tamén se realizará un 
exame de recuperación final no remate do curso para aqueles alumnos que teñan 
como mínimo 1 avaliación superada. O que teña as tres avaliacións pendentes terá 
que ir directamente á convocatoria de setembro. 
- Así mesmo, procederase a valorar o traballo desenvolto na aula, a aistencia ás 
clases, a participación activa e o interese amosado, así como a actitude do alumno.. 
- Ponderacións: 90% nota media do exame + 10% realización de traballo da aula ou 
actividades para a casa. 
A mala actitude do alumnado (comportamento, educación, respeto ós compañeiros, 
trato co profesor, traballo en equipo, permitir o correcto desenvolvemento das calses 
etc…) será restada da nota dun trimestre cun máximo de 2 puntos. As faltas 
consideradas leves restarán 0.25, as graves 0.5 e as moi graves 1 
 
 

4.7 MATERIAS PENDENTES 

 No caso de que houbera algún alumno pendente, este debería facer dous traballos 
por avaliación, nas datas que se estimen oportunas entre o profesor, os alumnos e a 
dirección do centro. 
 
 

4.8 PROCEDEMENTO PARA ACREDITAR OS COÑECEMENTOS PREVIOS NO 

BACHARELATO ( art. 3.7 Ord. 24/06/2008) 

   Aqueles alumnos que decidan cambiar de modalidad de Bacharelato de 1º a 2º 
curso, e deban cursar para isto a materia de Economía de 1º de Bacharelato, poderán 
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superar a materia mediante a presentación dos traballos periódicos que lles sinale o 
profesor. 
 
 

4.9 METODOLOXÍA  

 O sistema de clases maxistrais, desenvolverase a través do seguimento do libro da 
editorial Editex. 
  
  Debemos destacar e apuntar a importancia e abundancia da parte práctica, 
constantemente traballada a través de numerosos casos e exercicios.  
 
   Dedicaremos algunha sesión á orientación e familiarización do alumno co emprego 
de internet como ferramenta de traballo e de procura de información e suscitaremos a 
posibilidade de realizar algunha visita a pequenas e medianas empresas da provincia, 
como Inditex. 
  
 
4.10 ACCIÓNS DO PLAN DE INTEGRACIÓN TIC 

   O longo do curso, se intercalarán sesións na aula de informática para a búsqueda 
de información en Internet sobre cuestións relacionadas coa materia, empregando 
actividades previamente preparadas polo profesor para a procura destes datos dunha 
forma totalmente dirixida. 
   Así mesmo, empregarase a pizarra dixital para a presentación dalgúns  contidos, 
nos que a imaxe sexa importante, e tamén o canón instalado na aula de 2º de 
Bacharelato para visualizar certos contidos, temas, vídeos, reportaxes ou páxinas de 
Internet importantes para a materia. 
 
 
4.11 LINGUA DA MATERIA 

   Como se fixo constar no proxecto lingüístico do centro, esta materia impartirase en 
castelán. 
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5.INICIACIÓN A ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL-4º ESO 

(Decreto 86/2015, do 25 de xuño) 

 

5.1.- INTRODUCCIÓN 

 
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. 
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5.2.CONTRIBUCIÓN E DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

  
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 

• B1.1. Autonomía e 

autocoñece- mento. A 
iniciativa emprendedora e o/a 

empresario/a na sociedade. 

• B1.2. Intereses, aptitudes e 

moti- vacións persoais para a 

carreira profesional. 

• B1.1. Describir as calidades 

per- soais e as destrezas 
asociadas á iniciativa 

emprendedora, analizan- do 
os requisitos de distintos 

postos de traballo e 

actividades empresa- riais. 

• IAEEB1.1.1. Identifica as 

calidades persoais, as 
actitudes, as aspira- cións e a 

formación propias das persoas 
con iniciativa emprende- dora, 

e describe a actividade dos/das 

empresarios/as e o seu papel 
na xeración de traballo e be- 

nestar social. 

• CSIEE 
• CAA 

   

• IAEEB1.1.2. Investiga con 
medios telemáticos as áreas de 

actividade profesional do seu 

contorno, os ti- pos de 
empresa que as desenvol- ven 

e os postos de traballo en ca- 

da unha, razoando os 
requisitos para o desempeño 

profesional en cada un deles. 

• CD 
• CAA 
• CSIEE 

• b 
• g 

• B1.3. Itinerarios formativos e 
ca- rreiras profesionais. 

Proceso de procura de emprego 

en empresas do sector. 
Autoemprego. Proceso de toma 

de decisións sobre o itine- rario 

persoal. 

• B1.2. Tomar decisións sobre o 
itinerario vital propio 

comprenden- do as 

posibilidades de emprego, o 
autoemprego e a carreira 

profesio- nal, en relación coas 

habilidades persoais e as 
alternativas de for- mación e 

aprendizaxe ao longo da vida. 

• IAEEB1.2.1. Deseña un 
proxecto de carreira 

profesional propia rela- 

cionando as posibilidades do 
ámbi- to coas calidades e as 

aspiracións persoais, e 

valorando a opción do 
autoemprego e a necesidade 

de formación ao longo da vida. 

• CAA 
• CSIEE 

• a 
• c 
• g 
• m 

• B1.4. Dereito do traballo. 

• B1.5. Dereitos e deberes 

deriva- dos da relación laboral. 
• B1.6. Contrato de traballo e 

nego- ciación colectiva. 

• B1.3. Actuar como futuro/a 

traba- llador/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 compren- 

• IAEEB1.3.1. Identifica as 

normas e as institucións que 

interveñen nas relacións entre 

os/as traballado- res/as e as 
empresas, en relación co 

funcionamento do mercado de 

traballo. 

• CSC 
• CSIEE 
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Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 
 

• B1.7. Seguridade Social. 
Sistema de protección. 

Emprego e desem- prego. 
• B1.8. Protección do/da 

traballa- dor/a e beneficios 

sociais. 

• B1.9. Riscos laborais. Normas. 

Planificación da protección na 

em- presa. 

dendo a necesidade de protección 

dos riscos laborais. • IAEEB1.3.2. Distingue os 
dereitos e as obrigas que se 

derivan das relacións 

laborais, e compróbaos en 
contratos de traballo e docu- 

mentos de negociación 

colectiva. 

• CSC 
• CSIEE 
• CMCCT 

   

• IAEEB1.3.3. 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 

insti- tucionais, valorando a 
súa acción protectora ante as 

continxencias cubertas. 

• CCL 
• CSC 
• CSIEE 

   

• IAEEB1.3.4. Identifica as 

situa- cións de risco laboral 

máis habi- tuais nos sectores 

de actividade económica 
máis salientables no ámbito, 

e indica os métodos de 

prevención legalmente 
estableci- dos, así como as 

técnicas de pri- meiros 

auxilios aplicables en caso de 

accidente ou dano. 

• CSIEE 
• CAA 
• CMCCT 

 
Bloque 2. Proxecto de 

empresa 

 

• d 
• g 

• B2.1. Idea de proxecto de 

empre- sa. Avaliación da idea. 

O contorno e o papel social da 

empresa. 
• B2.2. Elementos e estrutura da 

empresa. 
• B2.3. Plan de empresa. 
• B2.4. Planificación na empresa. 

• B2.1. Crear un proxecto de 

empre- sa na aula e describir 

as caracte- rísticas internas e 

a súa relación co contorno, 
así como a súa fun- ción 

social, identificando os ele- 
mentos que constitúen a súa 

rede loxística como 

provedores/as, clientela, 
sistemas de produción e 

comercialización, redes de 

alma- 

• IAEEB2.1.1. Determina a 

oportuni- dade dun proxecto 

de empresa, identificando as 

características e tomando 
parte na actividade que a 

empresa desenvolve. 

• CSIEE 
• CAA 

   

• IAEEB2.1.2. Identifica as 

caracte- rísticas internas e 

externas da em- presa en 

proxecto, así como os 

• CSIEE 
• CMCCT 

CD 
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Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 
  

cenaxe, etc. elementos que constitúen o conto- no 

específico desta (mercado, pro- 

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

almacenaxe, etc.). 

 

   

• IAEEB2.1.3. Describe a 

relación da empresa 

proxectada co seu sector, a súa 
estrutura organizativa e as 

funcións de cada departa- 

mento, e identifica os 
procedemen- tos de traballo no 

desenvolvemen- to do proceso 

produtivo ou comer- cial. 

• CSIEE 
• CCL 
• CMCCT 

   

• IAEEB2.1.4. Elabora 

documentos para a 

planificación das funcións da 

empresa en proxecto, tanto a 

longo como a curto prazo. 

• CCL 
• CSIEE 
• CMCCT 

• b 
• g 
• h 

• B2.5. Información na empresa. 
Información contable. 

Información de recursos 

humanos. Documen- tos 
comerciais de cobramento e 

pagamento. Arquivo. 

• B2.2. Identificar e organizar a 
información das áreas da 

empresa en proxecto 

aplicando os métodos 
correspondentes á tramitación 

do- cumental empresarial. 

• IAEEB2.2.1. Manexa como 
usua- rio/a de nivel básico 

aplicacións in- formáticas de 

control e seguimento de 
clientela, provedores/as e 

outros, aplicando as técnicas 

básicas de contabilidade, 
xestión financeira e comercial 

e administración de per- soal, 

para a organización da infor- 
mación da empresa 

proxectada. 

• CD 
• CMCCT 
• CAA 

   

• IAEEB2.2.2. Transmite 

información entre as áreas e a 

clientela da em- presa en 

proxecto, recoñecendo e 

aplicando técnicas de 

comunica- ción e negociación, 
e aplicando o tratamento 

protocolario axeitado 

mediante medios  telemáticos 

• CCL 
• CSIEE 
• CD 
• CMCCT 

 

  

 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 
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• IAEEB3.1.3. Valora as tarefas 

de apoio, rexistro, control e 

fiscaliza- ción que realizan as 
autoridades no proceso de 

creación de empre- sas, e 

describe os trámites que se 
deben realizar. 

• CSC 
• CMCCT 

   

• IAEEB3.1.4. Selecciona a 

forma xurídica máis axeitada 

en cada ca- so segundo a 
actividade que se vaia 

desenvolver, o número de 

emprendedores/as, o alcance 
da responsabilidade que se vaia 

asumir, a complexidade 

organiza- tiva, a 
dispoñibilidade financeira e a 

fiscalidade. 

• CAA 
• CSIEE 
• CMCCT 

• b 
• f 
• g 

• B3.4. Fontes de financiamento 

das empresas: externas (bancos, 

axu- das e subvencións, e 

crowdfun- ding) e internas 
(accionistas, in- vestidores/as e 

aplicación de be- neficios). 
• B3.5. Produtos financeiros e 

ban- carios para pequenas e 

medianas empresas (PME): 
comparación. 

• B3.2. Identificar as fontes de 

finan- ciamento das empresas 

propias de cada forma 

xurídica, incluíndo as externas 
e internas, e valorar as máis 

axeitadas para cada tipo e 

momento no ciclo de vida da 
em- presa. 

• IAEEB3.2.1. Determina os 

investi- mentos necesarios para 

a posta en marcha dunha 

empresa, e distin- gue as 
principais partidas relacio- 

nadas nun balance de situación. 

• CSIEE 
• CMCCT 
• CD 

   

• IAEEB3.2.2. Caracteriza de 

xeito básico as posibilidades de 
finan- ciamento das empresas, 

diferen- ciando 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 

em- presa. 

• CMCCT 
• CD 
• CSIEE 

• b 
• f 
• g 
• l 
• ñ 

• B3.6. Planificación financeira 

das empresas. Estudo de 
viabilidade económico-

financeira. Proxección da 

actividade. Instrumentos de 
análise. Razóns básicas. 

• B3.7. Impostos que afectan as 

empresas. Calendario fiscal. 

• B3.3. Recoñecer a necesidade 

de planificar o negocio das 
empresas ligándoa á previsión 

da evolución do sector e da 

economía nacional, así como 
da planificación financei- ra e 

fiscal. 

• IAEEB3.3.1. Presenta un 

estudo de viabilidade 
económico- financeiro a medio 

prazo do pro- xecto de 

empresa, aplicando con- 
dicións reais de produtos 

financei- ros analizados e 

previsións de vendas, segundo 
un estudo do ámbito mediante 

unha aplicación informática 

tipo folla de cálculo, 
manexando razóns financeiras 

bá- sicas. 

• CD 
• CSIEE 
• CAA 
• CMCCT 

   

• IAEEB3.3.2. Analiza os 
produtos financeiros máis 

axeitados de en- tre as 

entidades financeiras do 
ámbito para cada tipo de 

empresa, valorando o custo e o 

risco de ca- da un, e selecciona 
os máis acaído para o proxecto 

de empresa. 

• CAA 
• CSIEE 
• CMCCT 
• CD 

   

• IAEEB3.3.3. Identifica as 

obrigas fiscais das empresas 

segundo a súa actividade e a 

súa forma xurí- dica, sinala o 
funcionamento bási- co do 

IAE, IVE, IRPF e IS, e indica 

• CMCCT 
• CD 
• CSIEE 
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• b 
• f 
• g 
• l 
• ñ 

• B3.6. Planificación financeira 

das empresas. Estudo de 

viabilidade económico-
financeira. Proxección da 

actividade. Instrumentos de 

análise. Razóns básicas. 

• B3.7. Impostos que afectan as 
empresas. Calendario fiscal. 

• B3.3. Recoñecer a necesidade 

de planificar o negocio das 

empresas ligándoa á previsión 
da evolución do sector e da 

economía nacional, así como 

da planificación financei- ra e 
fiscal. 

• IAEEB3.3.1. Presenta un 

estudo de viabilidade 

económico- financeiro a medio 
prazo do pro- xecto de 

empresa, aplicando con- 

dicións reais de produtos 
financei- ros analizados e 

previsións de vendas, segundo 

un estudo do ámbito mediante 
unha aplicación informática 

tipo folla de cálculo, 

manexando razóns financeiras 
bá- sicas. 

• CD 
• CSIEE 
• CAA 
• CMCCT 

as principais diferenzas entre 
eles. 

   

• IAEEB3.3.4. Valora 

a achega que supón a 

carga impositiva das 

em- presas á riqueza 

nacional e ao 

sostemento das 

cargas do Estado. 

• CSC 

• CAA 

 
 
5.3.- OBXECTIVOS PARA O CURSO  

1.- Entender o concepto de emprendedor e a súa evolución a través do tempo. 

2.- Valorar a figura do emprendedor como axente de cambio social, do desenrolo e da 
innovación. 

3.- Coñecer os rasgos que caracterizan a persoa emprendedora e cómo se manifestan 
as súas capacidades e actitudes concretas de aprendizaxe. 

4.- Desenrolar o espíritu emprendedor a través do fomento de actitudes, capacidades, 
habilidades sociais e de dirección. 

5.- Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación como instrumento básico 
de iniciativas emprendedoras. 

6.- Identificar as propias capacidades e intereses para a toma de decisión sobre 
estratexias persoais de formación e inserción sociolaboral, tendo en contas as 
características do seu entorno. 

7.- Desenrola capacidades de negociación e resolución de problemas. 

8.- Define os aspectos xerais e os elementos que constitúen un proxecto 
emprendedor. 

9.- Coñece as funcións e responsabilidades das persoas que interveñen nas 
diferentes facetas do proxecto. 
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10.- Obten, selecciona e interpreta información sobre os aspectos socioeconómicos e 
financieiros relevantes que afectan ó proxecto. 

11.- Desenrola habilidades de comunicación e actitudes que posibiliten ós alumnos 
integrar os coñecementos adquiridos na realidade do proxecto. 

12.- Elabora, planifica e executa o proxecto. 

13.- Analiza as conclusións e propostas de mellora. 

 

5.4.-UNIDADES DIDÁCTICAS E COMPETENCIAS BÁSICAS 

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 

• Competencias clave: 

1. Competencia en comunicación lingüítica: sabe explicar con linguaxe adecuada 
as distintas opcións profesionais e comunicar de forma correcta o proxecto 
profesional personal. 

2. Competencia dixital: búsqueda de información de carácter profesional, 
empresarial e laboral, por medio das tecnoloxías da información e a 
comunicación. 

3. Competencia aprender a aprender: coñece como se elaboran os proxectos 
profesionais e o proceso de toma de decisión que implican. 

4. Competencia social e cidadana: entende o papel que ten a creatividade na nosa 
sociedade e a importancia da valoración profesional como un fin social. 

5. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: desenrolo da iniciativa 
emprendedora, e espírito creativo e confianza nun mesmo. 

Unidade 2: A relación laboral 

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

• Competencias clave: 

1. Competencia en comunicación lingüística: sabe explicar e comunicar de forma 
correcta as características dunha relación laboral, os dereitos e deberes dos 
traballadores e os aspectos básicos da negociación colectiva.  
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2. Competencia dixital: busca información de carácter laboral por medio das 
tecnoloxías da información e comunicación. 

3. Competencia aprender a aprender: coñece os conceptos básicos do mundo 
laboral, facilita a súa compesion e axuda a descubrir as ténicas útiles para 
aprender sobre el. 

4. Competencia social e cidadana: asimila e valora os dereitos e os deberes dos 
traballadores para se un futuro traballador responsable. 

5. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor: a influencia que ten a profesión 
na vida dunha persoa motiva que os dereitos e deberes que dela se derivan 
potencien o espírito emprendedor. 

Unidade 3: A seguridade social 

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

• Competencias clave: 

1. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: nas empresas é importante 
coñecer os dereitos dos seus traballadores, entre os que se encontra o pago 
de salarios e as cotizacións a seguridade social. 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
Matemática: entende a importancia das aportacións a seguridade social para o 
seu mantemento. Ciencia e teconoloxía: coñece o mundo laboral a través 
dunha liguaxe específica sobre salarios e prestacións á seguridade social. 

3. Competencia social e cidadana: asimila e valora os dereitos e deberes dos 
traballadores para ser un futuro empresario responsable. 

Unidade 4: Os riscos laborais 

1. O traballo e a saude 
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 

• Competencias clave: 

1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar e 
comunicar os contidos relacionados coa prevención de riscos laborais, a saude 
e o traballo. 

2. Competencia dixital: busca información sobre prevención de riscos laborais por 
medio das teconoloxías da información e comunicación, sabendo recoñecer as 
páxinas web oficiais e a importancia de recurrir a elas para atopar información 
veraz e fiable. 
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3. Competencia aprender a aprender: análise de dereitos e deberes dos 
traballadores en materia de prevención, xunto ca análise de formas seguras de 
traballasr, permite coñecer os aspectos básicos da prevención de riscos 
laborais.  

4. Competencia social e cidadana: asimila e valora os dereitos e os deberes dos 
traballadores en materia de prevención de risco laborais, para ser un futuro 
traballador responsable. 

5. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor: a influencia que ten a prevención 
dos riscos nas nosas vidas e no mundo laboral é un potenciador do espírito 
crítico personal, a iniciativa e a asunción de responsabilidades. 

Unidade 5: Primeiros auxilios 

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

• Competencias clave: 

1. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor: vixilar a seguridade e saude 
dos traballadores é unha obligación de calquera empresa e debe ser coñecida 
por un futuro emprendedor, así como polos traballadores por conta allea. 

2. Competencia en comunicación lingüística: coñece e usa a linguaxe propia 
utilizada á hora de aplicar técnicas de primeiros auxilios ou de actuar anta unha 
emerxencia. 

3. Competencia social e cidadana: actúa de forma responsable ante unha 
emerxencia que poidera presentarse tanto nunha empresa como fora dela, para 
chegar a ser un cidadán responsable. 

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 estructura organizativa da empresa 
5. O plan de empresa 

• Competencias clave: 

1. Competencia en comunicación lingüística: traballaremola ó explicar que é a 
idea emprendedora e como podemos atopar unha idea novidosa, o describir as 
función e a estructura organizativa da empersa e os elementos do seu entorno. 

2. Competencia dixital: búsqueda de información de carácter económico- 
empresarial por medio das tecnoloxías da información e a comunicación. 
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3. Competencia de aprender a aprender: fomentamola ó traballar e formular unha 
idea emprendedora e o tratar de desenrolar a innovación do proceso e do 
producto. 

4. Competencia social e cidadana: entender a importancia da creatividade e o 
papel que teñen as empresas na nosa sociedade, incluido o seu rol social que 
favorece a asunción responsable dos dereitos e deberes dos cidadans. 

5. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor: traballar a idea emprendedora 
desenrolando a iniciativa e o espírito creativo. Entender o funcionamento 
interno das empresas, a súa organización e a súa ética, favorecendo o 
desenrolo do sepírito emprendedor, a participación e o sentido crítico.  

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 

• Competencias clave: 

1. Competencia en comunicación lingüística: saber explicar e comunicar de 
maneira correcta as teorías sobre a organización empresarial, as tarefas do 
departamento de recursos humanos, así como os sistemas de información de 
recursos humanos. Así como, ser capaz de utilizar unha linguaxe adecuada na 
elaboración dun curriculum vitae. 

2. Competencia matemática: utilización correcta e adecuada de operación 
matemáticas básicas, necesarias para calcular a retribución variable dos 
traballadores. 

3. Competencia dixital: buscar información sobre as distintas tarefas do 
departamento de recursos humanos, sabendo entender as ofertas de emprego, 
os procesos de selección das empresas ou os sistemas de incentivos das 
mesmas. 

4. Competencia de aprender a aprender: coñecer os conceptos básicos dos 
recursos humanos na empresa facilita a incorporación ó mundo laboral ou o 
percorrido a través deste. 

5. Competencia social e cidadana: entender as función do departamento de 
recursos humanos favorece a asunción responsable dos dereitos e deberes 
dos cidadáns, a práctica da tolerancia, a cooperación e a solidariedad entre as 
persoas e os grupos. 

6. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor: a énfase na capacidade 
organizativa e de planificación, así como nunha xestión adecuada dos recursos 
humanos na empresa, contribúe o desenrolo do espírito emprendedor, a 
participación e ó sentido crítico. 

Unidade 8: As actividades na empresa 

1. As actividades na empresa 
2. A función de producción  
3. A función comercial e de marketing 
4. Axudas e apoio á creación de empresas 
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• Competencias clave: 

1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar e 
comunicar de maneira correcta os contidos propios das distintas actividades da 
empresa. 

2. Competencia dixital: buscar información de carácter económico-empresarial 
por medio das tecnoloxías da información e a comunicación. 

3. Competencia aprender a aprender: coñecer os conceptos básico das distintas 
actividades da empresa facilita a comprensión desta no seu conxunto e axuda 
a entender a súa relevancia na sociedade. 

4. Competencia social e cidadana: recoñecer o papel do maketing na sociedade 
contribúe á mellor comprensión da publicidade que nos rodea, de maneira que 
se poderán tomar actitudes de consumidor responsable, con sentido crítico e 
actitude cívica apropiada. 

5. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor: a creatividade do marketing e a 
súa relación co espírito crítico contribue a desenrolar o sentido da iniciativa 
personal do alumno e o espírito emprendedor.  

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 

• Competencias clave 

1. Competencia en comunicación lingüística: saber explicar e comunicar de forma 
correcta o contido da función contable, os documentos de cobro e pago da 
empresa, así como a maneira de levar a cabo o arquivo nesta. 

2. Competencia matemática: utilización correcta da linguaxe matemática e das 
operación matemáticas inherentes á presentación das Contas Anuais e dos 
documentos de cobro e pago. 

3. Competencia dixital: a búsqueda de información de carácter económico 
financiero po medio das tecnoloxías da información e a comunicación. 

4. Competencia de aprender a aprender: a análise do balance e da conta de 
perdas e gañancias permite entender e integrar unha información que 
establece os fundamentos básicos da contabilidade, o que fomenta a 
motivación para a aprendizaxe futura deste campo. 

5. Competencia social e cidadana: analisar o papel da contabilidade no progreso 
da sociedade e a necesidade de que a contabilidade reflexe a imaxe fiel do 
patrimonio da empresa. 

6. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor: desenrolar habilidades económico 
financieiras necesarias para aplicalas á posta en marcha de novas empresas 
ou modelos de negocio na vida persoal e familiar. 

6 Competencia social y ciudadana: analizar el papel de la contabilidad en el 
progreso de la sociedad y la necesidad de que la contabilidad refleje la imagen 
fiel del patrimonio de la empresa. 
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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 

• Competencias clave:  

1. Competencia en comunicación lingüística: saber explicar as diversas formas 
xurídicas que poden adquirir as empresas e comunicar de maneira clara e 
ordenada os trámites e pasos necesarios para crear unha empresa. 

2. Competencia matemática: ser capaces de realizar operación matemáticas 
sinxelas para o cálculo do capital social da empresa e o seu reparto entre os 
socios, así como do custo dos trámites necesarios para a constitución dunha 
empresa. 

3. Competencia dixital: búsqueda e selección de información de carácter 
económico-empresarial por medio das tecnoloxías da información e 
comunicación, recoñecendo páxina web oficiais e a importancias de recurrir a 
elas para realizar estes trámites. 

4. Competencia de aprender a aprender: coñecer as formas xurídicas dunha 
empresa e os pasos que hai que realizar para crear unha empresa permite o 
desenrolo dunha mente organizada e sistemática, que favorece a aprendizaxe. 

5. Competencia social e cidadana: coñecer a responsabilidade das sociedades e 
do traballador autónomo contribúe a desenrolar actitudes responsables e 
asumir as nosas obligacións. 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: as formas xurídicas das empresas 
relacionada cas responsabilidades legais e cas esixencias de capital, xunto ca 
énfase na planificación dos pasos para crear unha empres, contribúe o 
desenrolo do espírito emprendedor, a participación e ó sentido crítico. 

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 financieira 

• Competencias clave: 

1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar e 
comunicar os contidos relacionados cos custos empresariais e o plan financiero 
da empresa, empregando os termos económicos con precisión. 

2. Competencia matemática: utilización correcta da linguaxe matemática e das 
operación matemáticas inherentes ó cálculo dos custos da empresa, ó plan de 
inversión e o plan de financiación. Exponer as ratios financieiras básicas 
utilizando unha folla de cálculo. 
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3. Competencia dixital: búsqueda e selección de información de carácter 
económico-financieiro por medio das tecnoloxías da información e 
comunicación, e saber recoñecer a utilidade das representacións gráficas e dos 
modelos informáticos para expresar os ingresos, gastos e rendabilidades. 

4. Competencia de iniciativa e espírito emprendedor: desenrola as habilidades 
económico-financieiras necesarias para aplicalas á posta en marcha de novas 
empresas ou modelos de negocio, e na vida personal. 

Unidade 12: As obligacións fiscais 

1. Os ingresos públicos 
2. Os impostos que afectan ás empresas 
3. O calendario fiscal 
4. Control e evaluación do proxecto 

• Competencias clave: 

1. Competencia en comunicación lingüística: coñecer os conceptos fiscais 
básicos, tales como a diferenza entre tasa, contribución e imposto, que 
normalmente se confunden na linguaxe habitual. 

2. Competencia matemática: calcular o importe de certos impostos común na vida 
de tódolos cidadans como, por exemplo, a porcentaxe que de debe pagar de 
IVE nas compras. 

3. Competencia dixital: búsqueda e selección de información de carácter fiscal por 
medio das tecnoloxías da información e comunicación, mediante o acceso ás 
páxinas web oficiais dos organismos públicos que xestionan os diferentes 
tributos. 

4. Competencia aprender a aprender: desenrolar a capacidade para buscar e 
entender información tributaria para que, como futuro empresario, cumpla 
cunha obligación importante para toda actividade empresarial como é o pago 
de tributos. 

5. Competencia social e cidadana: recoñece a importancia da recaudación de 
tributos para o sostemento do estado de benestar e que as administración 
públicas poidan prestar servizos públicos. 

6. Sentido e iniciativa do espírito emprendedor: desenrola a conciencia de todo 
futuro empresario á hora de pagar tributos para integralas na posta en marcha 
de novas empresas ou modelos de negocio. 

5.5.TEMPORALIZACIÓN 

Os contidos básicos desta asignatura, están organizados en 12 unidades didácticas, 
que serán impartidas conforme á seguinte temporalización: 

1ª Avaliación: Temas  1, 2, 3, 4, 5 

2ª Avaliación: Temas  6,7, 8, 9 

3ª Avaliación: Temas  10,11 e 12 e Proxecto de empresa. 
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5.6.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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 provedores/as, clientela, sistemas de produción 
e comercialización, redes de almacenaxe, etc. 

▪ Identificar e organizar a información das áreas da empresa en proxecto aplicando os 
métodos correspondentes á tramitación documental empresarial. 

▪ Realizar actividades de produción e comercialización propias da empresa 
proxectada, aplicando técnicas de comunicación e traballo en equipo. 

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

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

▪ 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. 

5.7.- PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 

5.7.1 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

De cara á superación da materia levarase a cabo un proceso de avaliación continuo 
dos contidos anteriormente expostos de acordo cos criterios de avaliación 
establecidos. A nota final reflectirá a evolución do/a alumno/a ao longo do curso. Para 
valorar o grao de consecución dos obxectivos fixados para a disciplina realizarase un 
ou dous controis de avaliación con preguntas curtas así como exercicios ou 
problemas. Estas probas estarán estruturadas en varias partes: 

- Cuestións sobre conceptos teóricos e/ou cuestións tipo test. 
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- Desenvolvemento dun tema. A través da súa redacción os alumnos deben mostrar 
os seus coñecementos teóricos, a súa capacidade para expoñelos de xeito claro, a 
axeitada utilización dos termos económicos aprendidos, así como a emisión de xuízos 
persoais e valoracións críticas debidamente argumentados. 

- Casos prácticos e exercicios dos que se deduza a asimilación correcta dos 
coñecementos teóricos, así como o desenvolvemento axeitado dos procedementos 
aprendidos. 

Por outra banda, en cada unha das avaliacións parciais e na avaliación final en xuño, 
será tido en conta o traballo desenvolvido polos alumnos/as ao longo do curso. A 
valoración do traballo desenvolvido virá determinada por: 

- A puntual realización e entrega dos exercicios, cuestionarios tipo test, actividades, 
casos prácticos e traballos propostos para cada unidade didáctica. 

- A realización das lecturas obrigatorias que se propoñan ao longo do curso en relación 
cos temas desenvolvidos. 

- A asistencia regular ás clases, a estrita puntualidade, a participación activa na aula, 
o interese polas actividades complementarias propostas, de todo o cal se desprenda 
o desenvolvemento das actitudes, valores e normas sinalados nesta programación. 

5.7.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A cualificación de cada avaliación parcial e da avaliación final obterase como resultado 
de aplicar os seguintes cálculos: 

- Faranse unha ou dúas probas por avaliación, e a media das dúas probas deberá ser 
igual ou superior a 5 puntos para superar a avaliación. 

- No caso de que nalgún dos dous exames, a puntuación sexa inferior a 3 puntos, o 
alumno terá suspensa a avaliación, aínda que a media fose igual ou superior a 5 
puntos. Realizarase exame de recuperación por avaliacións. Tamén se realizará un 
exame de recuperación final no remate do curso para aqueles alumnos que teñan 
como mínimo 1 avaliación superada. O que teña as tres avaliacións pendentes terá 
que ir directamente á convocatoria de setembro. 

- Así mesmo, procederase a valorar o traballo desenvolto na aula, a asistencia ás 
clases, a participación activa e o interese amosado, así como a actitude do alumno. 

- Ponderacións:  

1º trimestre: 70% nota media de exame + 30% realización actividades clase e casa 

2º trimestre: 70% nota media de exame + 30% realización actividades clase e casa 
(incluido o proxecto).  

3º trimestre: 50% nota media de exame + 50% proxecto 
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A mala actitude do alumnado (comportamento, educación, respeto ós compañeiros, 
trato co profesor, traballo en equipo, permitir o correcto desenvolvemento das clases 
etc…) será restada da nota dun trimestre cun máximo de 2 puntos. As faltas 
consideradas leves restarán 0.25, as graves 0.5 e as moi graves 1 

5.8.- METODOLOXÍA  

A metodoloxía, que noutras materias se leva construíndo ó longo de varios cursos, 
debe ser tida en conta dun xeito especial, ben polo seu descoñecemento ou ben polas 
ideas previas que os alumnos e as alumnas poidan ter. A análise emprendedora 
utiliza, igual que o resto das técnicas de investigación e estudio, unha linguaxe 
específica e precisa que non sempre se fai accesible ás persoas non iniciadas. Existen 
coñecementos previos, pero en moitos casos carentes de contido. 

Partindo dos coñecementos previos adquiridos polo alumnado trátase de substituílos, 
modificalos ou completalos cos novos que se transmiten, respectando os niveis de 
desenvolvemento cognitivo que teñen os alumnos e fixando o nivel de dificultade e 
complexidade dos temas e actividades propostas entre o que os alumnos saben facer 
sós e o que son capaces de facer con axuda. 

A metodoloxía a empregar suxire que se debe partir do contorno máis inmediato. As 
cuestións e problemas económicos presentaranse contextualizados e relacionando, 
en todo momento, as causas e os efectos. 

A aprendizaxe debe basearse no “saber facer”. O proceso de aprendizaxe 
programouse, baseándose na realización dunha serie de actividades de forma 
individual ou en grupo que pretende iniciar ao alumnado no proceso de 
autoaprendizaxe desenvolvendo capacidades de compresión e análise, de relación e 
manexo de información. Estas actividades complementaranse co explicacións do 
profesor, con exposicións, supostos de simulación e debates do alumnado.  

O obxectivo é lograr unha aprendizaxe comprensiva con posibilidades de ser aplicada 
en distintos contextos. 

A metodoloxía a seguir para acadar aprendizaxes significativos debe ter en conta que: 

• As aprendizaxes deben ser útiles para a formación posterior e para a vida persoal. 

• É necesario relacionar os contidos da mesma materia e cos contidos doutras 
materias. 

• Débese gardar un equilibrio entre as cuestións teóricas e os aspectos prácticos. 

• Hai que adaptarse ás necesidades do alumnado, debendo partir dos coñecementos 
previos que teñen os/as alumnos/as sobre os temas a tratar. 

• Hai que potenciar o traballo en grupo e unha actitude de cooperación. 
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• Utilizar recursos didácticos axeitados: material bibliográfico, consulta de páxinas 
web, medios audiovisuais,... Neste sentido esta materia contribúe ao 
desenvolvemento da competencia dixital e de tratamento da información, polo que o 
alumnado utilizará as novas tecnoloxías da información e a comunicación como 
ferramenta integrante do proceso de ensinanza-aprendizaxe. O uso do correo 
electrónico, aula virtual, o deseño e a manipulación de materiais multimedia, o uso de 
internet e a realización de traballos con programas de ofimática, permite aos alumnos 
e alumnas familiarizarse cos medios e técnicas de comunicación actuais que facilitan 
o achegamento a outras realidades culturais e socioeconómicas. 

A utilización da prensa escrita (ou virtual) na aula pode axudar na procura de ditos 
fins, por ofrecer materiais a partir dos que se pode comezar a introdución de novos 
conceptos ou aclarar os que se posúen, dar pé á exposición de opinións ou á 
realización de debates, traballar os contidos vistos na clase, habituar aos alumnos á 
lectura de seccións dos xornais nas que antes non se paraban, etc. 

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

Os exercicios prácticos con representacións, cálculos, redacción de pequenos 
informes ou valoracións e xuízos propios sobre problemas económicos, deben 
constituír instrumentos útiles para a autocomprobación dos estudantes e do profesor 
das ideas captadas e da súa capacidade de aplicación. 

No caso dos contidos actitudinais, os alumnos deberán mostrar tendencia a 
comportarse ou expresarse dunha determinada maneira respecto dunha determinada 
situación ou problema. Ao deseñar, pois, a ensinanza, haberá que crear situacións na 
aula de xeito que os alumnos e alumnas poidan mostrarse interesados, conscientes 
ou sensibilizados, e mostrar actitudes de atención, de rexeitamento ou de valoración 
positiva ou negativa ante os casos estudados. 

O libro a seguir é o da editorial Editex. 

Será reseñable o abundante emprego de artigos económicos extraídos da prensa 
diaria e de diarios máis especializados como Inversiones, Expansión e a revista 
Capital. 

Realizarase ao longo do curso e de forma escalonada outra serie de actividades e 
traballos en grupo que favorezan o seu achegamento da dinámica de grupo. Entre 
elas podemos citar: 

-Deseño e creación dun proxecto de empresa 

-Exposicións sobre aspectos do mundo laboral, da xestión dunha empresa, etc. 
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Tamén desempeñaranse diversas actividades encamiñadas á introdución e 
familiarización do alumnado co emprego de internet como fonte de información. 
Finalmente, podemos mencionar a posibilidade de realizar algunha visita organizada 
a empresas da provincia, como podería ser Aluman u outras, e a participación nun 
taller de primeiros auxilios. 

5.9.- ACCIÓNS DO PLAN DE INTEGRACIÓN TIC 

O longo do curso, se intercalarán sesións nas aulas de informática ou recursos para 
a búsqueda de información en Internet sobre cuestións relacionadas coa materia, 
empregando actividades previamente preparadas polo profesor para a procura destes 
datos dunha forma totalmente dirixida. 

5.10.- LINGUA DA MATERIA 

Esta asignatura impartirase en lingua española. 
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6.ECONOMÍA- 4º ESO 

(Decreto 86/2015, do 25 de xuño) 

 
6.1.-INTRODUCCIÓN 
 
A formación en economía faise necesaria nun contexto globalizado, no que as 
relacións entre os axentes económicos e sociais son cada día máis complexas. 
A consideración do comportamento económico das persoas na procura da 
satisfacción das súas necesidades, así como da produción e da organización dos bens 
e os servizos necesarios, e da distribución dos recursos escasos facilitan a 
compresión da realidade social. 
Calquera persoa necesita coñecer as regras básicas que explican os acontecementos 
económicos e a linguaxe específica utilizada por economistas e medios de 
comunicación para analizar eses feitos. O estudo da economía axuda a percibir e a 
coñecer o mundo, e posibilita analizar e afondar nas relacións humanas, facilita a 
comprensión dos conceptos utilizados habitualmente na análise económica e 
empresarial, serve para potenciar destrezas de razoamento, abstracción e 
interrelación, e proporciona ferramentas para examinar de xeito crítico a sociedade. E 
contribúe tamén a desenvolver a curiosidade intelectual, a capacidade analítica, o 
rigor e a amplitude de perspectivas á hora de indagar no coñecemento de variables 
como o crecemento, a pobreza, a educación, a saúde, a riqueza,o ambiente, etc. 
Proporciona importantes coñecementos matemáticos e estatísticos, habilidades de 
comunicación oral e escrita para explicar e transmitir ideas e conclusións, con 
argumentos e evidencias empíricas, sentido da ética e respecto polo ser humano, así 
como unha intensa capacidade de traballo, tanto individual como en equipo. 
O enfoque empregado pola economía na resolución dos problemas sociais distínguea 
das restantes ciencias sociais. A materia de 4º de ESO distribúese en seis bloques 
que permiten o estudo da economía como ciencia e do papel dos axentes económicos. 
No bloque 1 ("Ideas económicas básicas") recóllense aspectos relativos aos principios 
económicos, á terminoloxía propia e á metodoloxía da ciencia económica. No bloque 
2 ("Economía e empresa") analízase o papel e o funcionamento do/da axente de 
empresas na economía. O seguinte bloque ("Economía persoal") está dedicado ao 
estudo da transcendencia das decisións económicas na vida das persoas. O cuarto 
Bloque ("Economía e ingresos e gastos do Estado") repasa o papel estatal no 
funcionamento económico a travésda análise dos seus ingresos e gastos. No quinto 
bloque ("Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego") repásanse os aspectos 
máis salientables da economía financeira e a súa repercusión na actividade 
económica e o nivel de emprego. E para rematar, o bloque de "Economía 
internacional" fai un breve repaso do funcionamento do sector exterior da economía 
con especial fincapé nas repercusións da integración económica e a globalización. 
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6.2.-CONTRIBUCIÓN O DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 . 4º de ESO  

Obxectivos Contid
os 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Ideas económicas 
básicas 

 

a d B1.1.  

actividade económica e 
sociedade. 

B1.1. Explicar a   e  

ciencia social e valorar o impacto 

permanente  das  decisións econó- 

ECB1.1.1. Recoñece a escaseza de 

recursos e a necesidade de elixir e 

tomar decisións como as claves dos 

CCL 

CSC 

 
 
 
 
 

 . 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

f B1.2. i- 

sións económicas. 

B1.3. Escaseza, elección e asig- 
nación de recursos. Custo de opor- 
tunidade. 

micas na vida das persoas. problemas básicos de calquera eco- 

, e comprende que todas as 
eleccións supoñen renunciar  a  
ou- tras alternativas e que todas 
as de- cisións  teñen  
consecuencias. 

 

ECB1.1.2. Distingue formas de 

analizar e resolver problemas 

eco- nómicos, e identifica as 

súas van- taxes, os seus 

inconvenientes e as súas 

limitacións. 

CAA 

CD 

f h 

o 

B1.4. O método na e modelos 

económicos. 

B1.5. Fronteira de posibilidades de 

produción. 

B1.2.  

económica básica e o uso dos mo- 
delos económicos, e 
familiarizarse con eles. 

ECB1.2.1. Comprende e utiliza 
correctamente termos  da  área  
da  e 

CCL 

ECB1.2.2.  Diferencia  entre  
econo-  econo

 

CAA 

CSC 

ECB1.2.3. Representa e analiza 

graficamente o custo de 

oportunida- de mediante a fronteira 

de posibili- dades  de produción. 

CD 

CMCCT 

a f B1.6. As relacións económicas básicas 

e  a súa  representación. 

B1.3. Tomar conciencia dos princi- 

pios da e para aplicar 

nas relacións económicas 

básicas cos condicionantes de 

recursos e as necesidades. 

ECB1.3.1. Representa as relacións 

que se establecen  entre  as  

econo- 

mpresas. 

CMCCT 

CSC 

ECB1.3.2. Aplica razoamentos 

básicos para interpretar 

problemas económicos 

provenientes das rela- cións 

económicas do seu contorno. 

CMCCT 

CSC 

 
a e empresa 

 

a b B2.1. A empresa e o/a empresa- rio/a. B2.1. Describir os tipos de empre- 

sas e as 

m- 

ECB2.1.1.    Distingue    as    
formas 

a- 

CMCCT 

CSIEE 
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 . 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

e 

m 

B2.2. Elementos, funcións e ob- 

xectivos da empresa. 

B2.3. Clases de empresas. 

B2.4. Formas s da 

empre- sa. 

presas, e relacionar con cada unha 
coas súas esixencias de  capital  e 
as  responsabilidades   legais 
dos/das propietarios/as e xesto- 
res/as,  
acións 

das empresas no seu contorno in- 

mediato. 

as coas esixencias de capital para a 
súa constitución e coas 
responsabi- lidades legais para 
cada tipo. 

 

ECB2.1.2.   Identifica  e  valora   as 

 

máis apropiadas en cada caso,  en 

e- tas, aplicando o razoamento 

sobre clasificación das empresas. 

CAA 

CD 

ECB2.1.3. Distingue os tipos de 

empresas e de empresarios/as 

que actúan no seu ámbito,  

 forma de interactuar 

co seu con- torno máis próximo e 

os efectos sociais e ambientais, 

positivos e negativos, que se 

observan. 

CSIEE 

CSC 

a f 

e 

B2.5.  

produtivos. 

B2.6. Sectores da actividade eco- 

nómica. 

B2.2.  

principais do proceso produtivo. 

ECB2.2.1. Analiza os tipos de 

factores produtivos e as relacións 

entre   produtividade,   eficiencia  

e 

CMCCT 

CSC 

ECB2.2.2.Identificaossectores 

económi

            
e as súas oportunidades. 

CD 

CS

C 

e f B2.7. Fontes de financiamento das 
empresas. Novas formas de finan- 
ciamento. 

B2.3. Identificar as fontes de finan- 
ciamento das empresas. 

ECB2.3.1. Explica as posibilidades de 
financiamento das empresas e 
diferencia o  financiamento  externo  
e o interno, a curto e a longo    pra- 

 

e as implicacións na marcha da 

empresa. 

CCL CD 

CMCC

T 

e B2.8. Ingresos e custos da  empre- B2.4.   Determinar,   para   un caso ECB2.4.2. Distingue os ingresos  e CD 
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 . 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

f sa: clasificación. 

B2.9. Resultados da empresa. 

sinxelo, a estrutura de ingresos e 
custos dunha empresa, calculando 
o seu beneficio. 

os custos  dunha  empresa,  calcula o 
seu beneficio ou a súa perda, 
aplicando razoamentos matemáti- 
cos, e interpreta os resultados. 

CMCCT 

a e 

f 

B2.10. Obrigas fiscais das empre- 
sas. 

B2.5. Diferenciar os impostos que 
afectan as empresas e a importan- 

cia do cumprimento das obrigas 

fiscais. 

ECB2.5.1. Identifica as obrigas fiscais  
das  empresas  segundo   a 

  as activida- 

des, e sinala o funcionamento bá- 

sico dos impostos e as principais 

diferenzas entre eles. 

CD 

CMCCT 

ECB2.5.2. Valora a achega que para 

a riqueza nacional supón a carga 

impositiva que soportan as 
empresas. 

CSC 

 
 

  

d e 

f 

B3.1. Orzamento persoal. Control de 

ingresos e gastos. 

B3.2. Xestión do orzamento. Ob- 

xectivos e prioridades. 

B3.1. Realizar un orzamento per- soal 
distinguindo entre os tipos de 
ingresos e gastos, e  controlar  o 
seu grao de cumprimento e as po- 
sibles necesidades de adaptación. 

ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou 
plan financeiro persoal, identifi- 
cando os ingresos e os gastos in- 
tegrantes, e realiza o seu segui- 
mento. 

CAA CD 

CMCCT 

 

 

informáticas na preparación e de- 

senvolvemento dun orzamento ou 

plan financeiro personalizado. 

CAA  CD 

CMCCT 

ECB3.1.3 Manexa gráficos  de análise 

que  permiten  comparar unha 

realidade personalizada coas 

previsións  establecidas. 

CAA CD 

CMCCT 

a d B3.3. - 

financeira:  necesidades  económi- 

B3.2. Decidir con racionalidade ante 

as alternativas económicas da 

ECB3.2.1. Comprende as necesi- 

dades de planificación e do  mane- 

CAA CSIEE 
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 . 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

m cas nas etapas da vida. vida persoal, e relacionalas co be- 

nestar propio e social. 

xo de asuntos financeiros ao longo 

da vida. Esa planificación vincúla- 

se á previsión realizada en cada 

etapa, de acordo coas decisións 

tomadas e a marcha da actividade 

económica nacional. 

 

a f B3.4. Aforro e endebedamento. Os 

plans de pensións. 

B3.5. Risco e diversificación. 

B3.3. Expresar unha actitude posi- 

tiva cara ao aforro, e empregar o 

aforro como medio para alcanzar 

diversos obxectivos. 

ECB3.3.1. Recoñece e explica a 

relevancia do aforro e do control 

do gasto. 

CAA 

CS

C 

ECB3.3.2. Analiza as vantaxes e 
inconvenientes do endebedamento, 

valorando o risco e seleccionando a 

decisión máis axeitada para cada 

momento. 

CAA 

CS

C 

a b 

e 

f 

g 

B3.6. O diñeiro. 

B3.7. Contratos  financeiros:  contas e 
tarxetas de débito e crédito. 

B3.8. Relacións no mercado finan- 

ceiro: información e negociación. 

B3.9. Implicacións dos contratos 
financeiros. Dereitos e 

responsabi- lidades dos/das  

consumidores/as no mercado 

financeiro. 

B3.4. Recoñecer o funcionamento 

básico do diñeiro e diferenciar  os 

tipos de contas bancarias e de tar- 
xetas emitidas como medios de 

pagamento,   e   valorar   a  oportuni- 

 

responsabilidade. 

ECB3.4.1. Comprende os termos 

fundamentais e describe o funcio- 

namento das contas na operativa 
bancaria. 

CCL 

CMCC

T 

ECB3.4.2. Valora e comproba a 

necesidade de interpretar as cláu- 

sulas dos contratos bancarios 

para coñecer os dereitos e as 

obrigas que se  de

 
importancia de operar en condi- 

cións de seguridade cando se em- 

pregan procedementos telemáti- 

cos. 

CCL 

CA

A 

CD 

ECB3.4.3. Recoñece a capacidade 

de negociación coas entidades fi- 

nanceiras e analiza os procede- 

mentos de reclamación ante 

estas. 

CAA 

CD 
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 . 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   ECB3.4.4. Identifica e explica as 

modalidades    de    tarxetas   banca- 

 os 

procedementos que garanten a 
seguridade na súa operativa. 

CCL CD 

CMCCT 

e f 

g 

B3.10. O seguro como medio  para B3.5.  Coñecer  o  concepto  de se- ECB3.5.1.   Identifica,   describe   e CAA 
 

 

seguros. 
guro e a súa finalidade. clasifica os tipos de seguros se- 

gundo os riscos ou as situacións 
adversas nas etapas da vida. 

CCL CMCCT 

 
 

  

a b 

e 

f 

g 

ñ 

B4.1. Orzamentos públicos: ingre- sos 

e gastos do Estado. 

B4.1. Recoñecer e analizar a pro- 
cedencia das principais fontes de 
ingresos e gastos do Estado, e in- 
terpretar gráficos onde  se  amose 
esa  distribución. 

ECB4.1.1.  

onde proceden os ingresos do Es- tado, 

 dos  
gastos  do  Estado,  e  comenta as  
súas relacións. 

CMCCT 

CSC 

ECB4.1.2.    Analiza    e   interpreta CD 

datos e gráficos de contido eco- 

nómico   relacionados   cos  ingresos 
CMCCT 

e os gastos do Estado.  
ECB4.1.3. Distingue nos ciclos 

económicos o comportamento dos 

ingresos e dos gastos públicos,  

como os efectos que se poden 

producir ao longo do tempo. 

CMCCT 

CSC 

ECB4.1.4. Describe o contido dos 

orzamentos públicos e argumenta  

a necesidade de prever os ingre- 

sos e os gastos, e controlar a súa 

execución. 

CCL 

CSC 

a B4.2. A débeda pública e o   déficit B4.2.   Diferenciar   e   explicar   os ECB4.2.1.  Comprende  e  expresa CCL 
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 . 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

e 

f 

público. conceptos de débeda pública e dé- 

ficit público. 

as diferenzas entre os conceptos 

de débeda pública e déficit 

público, 

e se produ- 

ce entre eles. 

CMCCT 

a 

c 

d 

e 

f 

B4.3. Desigualdades económicas e 
distribución da renda. 

B4.3. Determinar o impacto para a 

sociedade da desigualdade da 

renda e estudar as ferramentas de 

redistribución da renda. 

ECB4.3.1. Coñece e describe os 

efectos da desigualdade da renda 

e os instrumentos de 

redistribución desta. 

CCL 

CMCC

T CSC 

ECB4.3.2. Interpreta gráficos re- 

presentativos da distribución da 

renda 

CAA  CD 

CMCC

T 

 
 

  

a 

c 

e 

f 

B5.1. Tipos de xuro. 

B5.2. Inflación. 

B5.3. Consecuencias dos cambios 

nos tipos de xuro e inflación. 

B5.4. Desemprego: clasificación e 
consecuencias. 

B5.1. Diferenciar as magnitudes de 
tipos de xuro, inflación e desem- 

prego, analizar as relacións entre 

elas e interpretar datos e gráficos 

vinculados con esas magnitudes. 

ECB5.1.1. Describe as causas da 
inflación e valora as súas  princi- 

pais repercusións económicas e 

sociais. 

CCL 

CS

C 

ECB5.1.2. Explica o funcionamen- 
to dos tipos de interese e as con- 

secuencias da súa variación para 

a marcha da e 

CCL 

CMCCT 

CSC 

ECB5.1.3. Valora  e  interpreta  da- tos 

e gráficos de contido económi-  co 

relacionados cos tipos de xuro, 

inflación  e desemprego. 

CD CMCCT 

a 

c 

e 

f 

B5.5.  Causas  do  desemprego   e 

rego. 

O desemprego en Galicia. 

B5.6.  

B5.2.  

macroeconómicas para facer fron- 

te ao desemprego. 

ECB5.2.1. Describe as causas do 

desemprego e valora as súas 

prin- cipais repercusións 

económicas e sociais. 

CCL 

CMCC

T CSC 

ECB5.2.2.   Analiza   os   datos  de CD 
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 . 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   i- 

cas contra o desemprego. 

CSC 

ECB5.2.3. Investiga e recoñece 

vieiros e tendencias de emprego. 

CAA CD 

 
 

  

a e 

f 

m 

B6.1. Globalización económica. B6.2. 

Comercio internacional. 

B6.3. Integración económica e 
monetaria europea. 

B6.4.  s- 

tentabilidade. 

B6.1. Valorar o impacto da globali- 
zación económica, do comercio in- 
ternacional e dos procesos de in- 
tegración  económica  na  calidade de 
vida das persoas e no ambien-   te. 

ECB6.1.1. Valora o grao de inter- 

conexión das e 

 

perspectiva global para emitir xu 
icos. 

CAA 

CSC 

ECB6.1.2. Explica as razóns que 

xustifican o intercambio económico 

 e que inflúen nel. 

CCL 

CSC 

ECB6.1.3. Analiza e presenta 
acontecementos económicos con- 
temporáneos no contexto da glo- 
balización e o comercio internacio- 
nal. 

CAA CD 

CSC 

ECB6.1.4. Recoñece e enumera 

vantaxes e inconvenientes do pro- 

ceso  de  integración  económica e 

uropea. 

CCL 

CD 

CSC 

ECB6.1.5. Reflexiona sobre os 

problemas ambientais e a súa re- 

lación co impacto económico inter- 

nacional, e analiza as posibilidades 

dun desenvolvemento sustentable. 

CAA 

CSC 
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6.3.-OBXECTIVOS PARA O CURSO 
 
1. Recoñecer a escaseza de recursos e a necesidade de escoller e tomar decisión 

como as claves dos problemas básicos de toda economía e entender que toda 
elección supón renunicar a outras alternativas e que toda decisión ten 
consecuencias. 

2. Diferenciar formas diversas de abordar e resolver problemas económicos e 
identificar as súas vantaxes e inconvintes, así como as súas limitacións. 

  3. Comprender e empregar correctamente diferentes termos da área de Economía. 

  4.  Diferenciar entre economía positiva e economía normativa. 

  5.  Representar e analizar gráficamente o custo de oportunidade mediante a 
Fronteira de Posibilidades de Producción. 

  6. Representar as relación que se establecen entre as economías domésticas e as 
empresas. 

  7. Aplicar razoamentos básicos para interpretar problemas económicos provintes 
das relación económicas do seu entorno. 

  8. Distinguir as diferentes formas xurídicas das empresas e relacionalas cas 
esixencias requeridas de capital para a súa constitución e responsabilidades 
legais para cada tipo. 

  9. Valorar as formas xurídicas de empresas máis apropiadas en cada caso en 
función das características concretas aplicando o razoamento sobre clasificación 
das empresas. 

10. Identificar os diferentes tipos de empresas e empresarios que actúan no seu 
entorno, así como a forma de interrelacionar co seu ámbito máis cercano e os 
efectos sociais e medioambientais, positivos e negativos que se observan. 

11. Indicar os distintos tipos de factores productivos e as relación entre 
productividade, eficiencia e tecnoloxía. 

12. Identificar os diferentes sectores económicos, así como os seus retos e 
oportunidades. 

13. Explicar as posibilidades de financiación do día a día das empresas diferenciando 
a financiación externa e interna, a curto e a longo prazo, así como o custo de cada 
unha das implicacións na marcha da empresa. 

14. Diferenciar os ingresos e custos xerais dunha empresa e identificar o seu beneficio 
ou perda, aplicando razoamentos matemáticos para a interpretación de 
resultados. 

15. Identificar as obligacións fiscais das empresas según a actividade, sinalando o 
funionamento básico dos impostos e as principais diferencias entre eles. 

16. Valorar a aportación que supón a carga impositiva á riqueza nacional. 

17. Elaborar e realizar un seguimento a un presuposto o plan financiero personalizado, 
identificando cada un dos ingresos e gastos. 

18. Utilizar ferramentas informáticas na preparación e desenrolo dun presuposto ou 
plan financiero personalizado. 

19. Manexar gráficos de análise que permitan comparar unha realidade personalizada 
cas previsións establecidas. 

20. Entender as necesidades de planificación e de manexo dos asuntos financieiros 
ó longo da vida. Dita planificación vincúlase á previsión realizada en cada unha 
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das etapas dacordo cas decisión tomadas e a marcha da actividade económica 
nacional. 

21. Coñecer e explicar a relevancia do aforro e do control do gasto. 

22. Analisar as ventaxas e inconvintes do endebedamento, valorando o risco, e 
seleccionar a decisión máis adecuada para cada momento. 

23. Entender os termos fundamentais e describir o funcionamento na operativa cas 
contas bancarias. 

24. Valorar e comprobar a necesidade de ler detidamento os documentos que 
presentan os bancos, así como a importancia da seguridade cando a relación se 
produce por Internet. 

25. Recoñecer o feito de que se poden negociar as condicións que presentan as 
entidades financieiras e analizar o procedemento de reclamacións ante as 
mesmas. 

26. Identificar e explicar as distintas modalidades de tarxetas que existen, así como o 
esencial da seguridade cando se opera con elas. 

27. Identificar e diferenciar os distintos tipos de seguros según os riscos ou situación 
adversas nas diversas etapas da vida. 

28. Identificar as vías de onde proceden os ingresos do Estado, así como as principais 
áreas dos gastos do Estado, e comentar as súas relacións.  

29. Analisar e interpretar datos e gráficos de contido económico relacionados cos 
ingresos e gastos do Estado. 

30. Distinguir nos diferentes ciclos económicos o comportamento dos ingresos e 
gastos públicos, así como os efectos que se poden producir ó longo do tempo. 

31. Entender e expresar as diferenzas entre os conceptos de débeda pública e déficit 
público, así como a relación que se produce entre eles. 

32. Coñecer e describir os efectos da seguridade da renta e os instrumentos de 
redistribución da mesma. 

33. Describir o fenómeno do desemprego e valorar a súas principais repercusións 
económicas e sociais. 

34. Valorar e interpretar datos gráficos de contido económico relacionados cas tasas 
de xuro, inflación e desemprego.  

35. Describir as causas do desemprego e valorar as súas principais repercusións 
económicas e sociais. 

36.  Analisar os datos do desemprego en Galicia e España e as políticas contra o 
desemprego 

37. Investigar e recoñecer ámbitos de oportunidades e tendencias de emprego. 

38. Valorar o grado de interconexión das diferentes economías de tódolos países do 
mundo e aplicar a perspectiva global para emitir xuizos críticos. 

39. Explicar as razón que xustifican e inflúen no intercambio económico entre países. 

40. Analisar acontecementos económicos contemporáneos no contexto da 
globalización e o comercio internacional. 

41. Coñecer e enumerar vantaxes e inconvintes do proceso de integración económica 
e monetaria da Unión Europea. 

42. Reflexionar sobre os problemas medioambientais e a súa relación co impacto 
económico internacional analizando as posibilidades dun desenrolo sostible. 
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6.4.-UNIDADES DIDÁCTICAS E COMPETENCIAS BÁSICAS 
  
UNIDADE 1: Economía, a ciencia útil 
 
1.1- ¿Qué é a economía? 
1.2- A necesidade de elexir 
1.3- O estudio da economía 
 
Competencias básicas: 
 
1. (CCL) Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar e 
comunicar os contidos relacionados co papel da economía na sociedade, as 
necesidades, os bens, a escaseza, etc., expresándoos de forma correcta.  
2.(CMCCT) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
Matemática: recoñecemento da importancia da utilización da linguaxe matemática na 
cuantificación dos fenómenos económicos. 
Ciencia e Tecnoloxía: aprendizaxe dos conceptos básicos da economía como ciencia 
social, a súa metodoloxía e familiarización cos modelos económicos. 
3. (CD) Competencia dixital: procura e selección de información de carácter 
económico (necesidades, bens, escaseza de recursos, etc.) por medio das TIC e 
recoñecemento da utilidade das aplicacións informáticas para mostrar a información 
atopada, aclarando os contidos relacionados en devandita información, presentada 
dunha forma clara, concisa e agradable visualmente no soporte tecnolóxico máis 
adecuado. 
4. (CAA) Competencia aprender a aprender: a obtención, selección e valoración das 
informacións obtidas sobre distintos temas económicos de repercusión social e o 
saber comunicar conclusións e ideas para formarse opinións propias argumentadas 
permiten que o alumno desenvolva eficazmente a súa competencia de aprender a 
aprender. 
5. (CSC) Competencias sociais e cívicas: recoñecemento do papel da economía. 
 
UNIDADE 2: Producción e crecemento 
 
1.1- Os factores de producción: recursos naturais, traballo e capital 
1.2- Os sectores económicos 
1.3- A fronteira de posibilidades de producción 
1.4- O crecemento económico 
 
Competencias básicas: 
 
1. (CCL) Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar e 
comunicar os contidos relacionados cos diferentes factores de producción, así como 
cos diferentes sectores económicos.  
2. (CMCCT) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía: 
Matemática: recoñecemento da importancia da utilización da linguaxe matemática na 
cuantificación da fronteira de posibilidades de producción, así como nas taxas de 
crecemento económico e outros conceptos. 
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Ciencia e Tecnoloxía: aprendizaxe dos conceptos básicos da economía, a súa 
metodoloxía e familiarización cos modelos utilizados para explicar o funcionamento 
dos sistemas económicos.  
3. (CD) Competencia dixital: procura e selección de información de carácter científico 
por medio das TIC sobre os diferentes sistemas económicos. e recoñecemento da 
utilidade das aplicacións informáticas para mostrar a información atopada, aclarando 
os contidos relacionados en devandita información, presentada de xeito claro, concisa 
e agradable visualmente no soporte tecnolóxico máis adecuado. 
4. (CAA) Competencia aprender a aprender: a obtención, selección e valoración das 
informacións sobre o emprego, e as formas de solucionar os problemas económicos 
nos diferentes sistemas económicos, etc., 
5. (CSC) Competencias sociais e cívicas: recoñecemento do impacto que os 
problemas económicos causan en diferentes países con diferentes sistemas na súa 
economía. 
 
UNIDADE 3: Mercados e empresas 
 
3.1- ¿Qué teconoloxía empregar? 
3.2- Custos e ingresos: o beneficio empresarial 
3.3- As funcións das empresas 
3.4- Mercados, empresas e familias 
 
Competencias básicas: 
1.(CCL) Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar e 
comunicar o funcionamento das empresas nos diferentes mercados, a través da 
relación dos axentes que interactúan nos mesmos. 
2.(CMCCT) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
Matemática: recoñecemento da importancia da utilización da liguaxe matemática na 
cuantificación dos ingresos e custos empresariais e da súa influencia no beneficio. 
Ciencia e tecnoloxía: aprendizaxe dos conceptos económicos básicos do mundo 
empresarial e da influencia da tecnoloxía no mesmo. 
3. (CD) Competencia dixital: procura e selección de información de carácter científico 
por medio das TIC sobre os diferentes sistemas económicos. e recoñecemento da 
utilidade das aplicacións informáticas para mostrar a información atopada, aclarando 
os contidos relacionados en devandita información, presentada de xeito claro, concisa 
e agradable visualmente no soporte tecnolóxico máis adecuado. 
4.(CAA) Competencia aprender a aprender: obtención, selección e valoración de 
información sobre a importancia tecnolóxica no mundo empresarial, asi como sobre 
as funciónS das empresas. 
5. (CSC) Competencias sociais e cívicas: recoñecemento do impacto das función das 
empresas no medio ambiente, así como nas 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 emprearial 
4.5- Obligacións das empresas 
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Competencias básicas: 

1. (CCL)  Competencia en comunicación lingüística: sabe explicar os diferentes 
tipos de empresas e a relación co seu entorno, a través da relación entre os 
diferentes elementos das mesmas. 

2. (CMCCT) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
teconoloxía: 
Matemática: recoñecemento da importancia da utilización da linguaxe 
matemática na cuantificación da financiación empresarial, distinguindo entre 
interna e externa. 
Ciencia e teconoloxía: aprendizaxe de conceptos económicos básicos no 
mundo empresarial así como na responsabilidade social da empresa. 

3. (CD) Competencia dixital: utilización das TIC para atopar información 
relacionada das obligacións empresariais, a través das páixna dos organismos 
públicos na rede. 

4. (CSC) Competencias sociais e cívicas: recoñecemento da obligación das 
empresas no soporte do estado de benestar, a través do pago de impostos. 

 
UNIDADE 5: Planificación financieira 
 
5.1- O aforro 
5.2- ¿Cómo se elabora un presuposto? 
5.3- Os plans de pensións privados. 
 
Competencias básicas: 
1. (CCL) Competencia en comunicación lingüística: sabe explicar en que consiste 

o aforro, así como as pautas xerais na elaboración dun presuposto. 
2. (CMCCT) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía: 
Matemática: recoñecemento da importancia da linguaxe matemática na 
elaboración dun presuposto, así como no cálculo dos plans de pensións. 
Ciencia e tecnoloxía: aprendizaxe de conceptos económicos básicos acerca da 
ciencia económica. 

3. (CD) Competencia dixital: utilización das TIC para atopar información acerca 
dos plans de pensións privados, e das súas vantaxes e inconvintes. 

4. (SIE) Sentido da iniciativa e espírito emprendedor: inciativa na elaboración de 
presupostos, así como espírito emprendedor á hora de aplicalos á realidade. 

5. (CSC) Competencias sociais e cívicas: recoñecemento da importancia que 
xogan os plans de pensións privados na sociedade de hoxe en día. 

 
 
UNIDADE 6: Saude financieira 
 
6.1- As inversión 
6.2- As débedas 
6.3- O contrato de seguros 
 
Competencias básicas: 
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1. (CAA) Competencia de aprender a aprender: Identifica, describe e clasifica os 
tipos de seguros segundo os riscos ou as situación adversas nas etapas da 
vida. 

2. (CD) Competencia dixital: utiliza ferramentas informáticas na preparación e 
desenvolvemento dun orzamento ou plan financiero personalizado. 

3. (CMCCT) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía: 
Matemática: elabora un orzamento ou plan financiero persoal, utilizando 
ferramentas matemáticas para o estudo dos ingresos e gastos, así como da 
rendabilidade. 
Ciencia e Tecnolóxica: utilización e aprendizaxe de termos económicos básicos 
nas inversión, débedas e seguros. 

4. (CSIEE) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: Comprende as 
necesidades de planificación e do manexo de asuntos financieiros ó longo da 
vida para utilizalos na creación da súa propia empresa. 

 
 
UNIDADE 7: O diñeiro e as súas formas 
 
7.1- O diñeiro 
7.2- Contas bancarias 
7.3- Relacións bancarias 
7.4- As tarxetas 
 
Competencias básicas: 
1. (CCL) Competencia en comunicación lingüística: saber explicar e o 

funcionamento básico do diñeiro e diferenciar os tipos de contas bancarias e 
de tarxetas emitidas como medios de pagamento. 

2. (CMCCT) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía:  
Matemática: Comprende os termos fundamentais e describe o funcionamento 
das contas na operativa bancaria con modelos matemáticos simples. 
Ciencia e tecnoloxía: utilización e aprendizaxe de termos económicos básicos 
en canto as tarxetas (tipos, operativa…) 

3. (CAA) Competencia de aprender a aprender: Valora e comproba a necesidade 
de interpretar as cláusulas dos contratos bancarios para coñecer os dereitos e 
as obrigas que se derivan deles. 

4. (CD) Competencia dixital: recoñece a capacidade de negociación coas 
entidades financeiras e analiza os procedementos de reclamación dixitais ante 
estas. 

 
 
UNIDADE 8: Producción e prezos 
  
8.1- A perspectiva macroeconómica 
8.2- Crecemento e producción 
8.3- A inflación 
8.4- Os indicadores da inflación 
8.5- O prezo do diñeiro 
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Competencias básicas: 
1. (CCL) Competencia en comunicación lingüística: sabe explicar que é a 

macroecnomía, así cmo a relación entre crecemento e producción. 
2. (CSC) Competencia social e cidadana: Describe as causas da inflación e valora 

as súas principais repercusións económicas e sociais.  
3. (CMCCT) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía: 
Matemática: explica o funcionamento dos tipos de interese e a consecuencias 
da súa variación para a marcha da economía a través do uso das matemáticas. 
Ciencia e tecnoloxía: valora e interpreta datos e gráficos de contido económico 
relacionados cos tipos de xuro e a inflación. 

4. (CD) Competencia dixital: é capaz de buscar na rede datos acerca do prezo do 
diñeiro (tipo de xuro), así como interpretalos a través da mesma. 

 
 
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 
 
Competencias básicas:  
1. (CCL) Competencia en comunicación lingüística: describe as causas do 

desemprego e valora as súas principais repercusións económicas e sociais. 
2. (CSC) Competencia social e cidadana: analisa os datos de desemprego en 

Galicia e España, así como as políticas contra o desemprego. 
3. (CAA) Competencia de aprender a aprender: investiga e recoñece vieiros e 

tendencias 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 
 
Competencias básicas:  
1. (CCL) Competencia en comunicación lingüística: describe e analisa a 

importancia do papel do Estado na economía. 
2. (CMCCT) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

teconoloxía: 
Matemática: sabe explicar a través do uso das matemáticas de onde proveñen 
as principais contas de ingresos e gastos do Estado e as súas consecuencias 
na política fiscal. 
Ciencia e teconoloxía: analisa e intrepreta datos e gráficos de contido 
económico relaionados cos ingresos e gastos do Estado. 
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3. (CSC) Competencia social e cidadana: distingue e describe os efectos da 
desigualdade da renda e os instrumentos de redistribución desta. 

4. (CD) Competencia dixital: é capaz de atopar as diferentes partidas dos 
Presupostos Xerais do Estado a través da rede e interpretalas. 

 
 
UNIDADE 11: O comercio internacional e a Unión Europea 
 
11.1- O comercio internacional 
11.2- Proteccionismo frente a libre comercio 
11.3- A integración económica 
11.4- A Unión Europea 
 
Competencias básicas: 
1. (CCL) Competencia en comunicación lingüística: explica as razóns que 

xustifican o comercio internacional e o intercambio económico entre países. 
2. (CAA) Competencia de aprender a aprender: é capaz de distinguir as bodades 

e maldades do proteccionismo fronte o libre comercio. 
3. (CSC) Competencia social e cidadana: reflexiona sobre os problemas 

ambientais e a súa relación co impacto económico internacional, e analisa as 
posibilidades dun desenvolvemento sustentable. 

4. (CD) Competencia dixital: recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do 
proceso de integración económica e monetaria europea a través de datos 
sacados da rede. 

 
 
UNIDADE 12: A globalización e os desequilibrios da economía munidal 
 
12.1- A globalización 
12.2- Os problemas medioambientais 
12.3- Desigualdades e subdesenrolo 
12.4- O desenrolo sostible 
 
Competencias básicas:  
1. (CCL) Competencia en comunicación lingüística: sabe explicar que é o proceso 

de globalización económica e social, así como as súas vantaxes e inconvintes. 
2. (CSC) Competencia social e cidadana: reflexiona sobre os problemas 

ambientais e a súa relación co impacto económico internacional, e analisa as 
posibilidades dun desenvolvemento sustentable. 

3. (CD) Competencia dixital: é capaz de identificar a través da rede diferencias 
norte-sur en canto as desigualdades que levan os países o subdesenrolo. 

 
 
6.5. TEMPORALIZACIÓN 
   
   Os contidos básicos desta asignatura, están organizados en 12 unidades 
didácticas, que serán impartidas a razón de 4 unidades didácticas por avaliación 
ou trimestre. 
1ª Avaliación: Temas 1, 2, 3 e 4 
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2ª Avaliación: Temas 5,6,7 e 8 
3ª Avaliación: Temas 9,10,11 e 12 
 
6.6.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
- Explicar a economía como ciencia social e valorar o impacto permanente    das 

decisión económicas na vida das persoas. 
- Identificar a terminoloxía económica básica e o uso dos modelos económicos, 

e familiarizarse con eles. 
- Tomar conciencia dos principios da economía para aplicar nas relacións 

económicas básicas cos condicionantes de recursos e as necesidades. 
- Distinguir 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 com as 
relacións das empresas no seu contorno inmediato. 

- Analisar as características principais do proceso productivo. 
- Identificar as fontes de financiamento das empresas. 
- Determinar, para un caso sinxelo, a estructura de ingresos e custos para unha 

empresa, calculando o seu beneficio. 
- Diferenciar os impostos que afectan ás empresas e a importancia do 

cumprimento das obrigas fiscais. 
- Realizar un orzamento persoal distinguindo entre os diferentes tipos de 

ingresos e gastos, e comprobar o seu grado de cumprimento e as posibles 
necesidades de adaptación. 

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

- Expresar unha actitude positiva cara ó aforro, e empregar o aforro como medio 
para acadar diversos obxectivos. 

- Recoñecer o funcionamento básico do diñeiro e identificar os distintos tipos de 
contas bancarias e de tarxetas emitidas como medio de pagamento, e valorar 
a oportunidade do seu uso con garantías e responsabilidade. 

- Coñecer o concepto de seguro e a súa finalidade. 
- Recoñecer e analizar as principais fontes de ingresos e gastos do Estado, e 

interpretar gráficos onde se amose esa distribución. 
- Diferenciar e explicar os conceptos de débeda pública e déficit público. 
- Determinar o impacto para a sociedade da desigualdade da renda e estudar as 

ferramentas de redistribución da renda. 
- Diferenciar as magnitudes de tipos de xuro, inflación e desemprego, analizar 

as relación entre elas e interpretar gráficos e datos vinculados con esas 
magnitudes. 

- Valorar opción de políticas macroeconómicas para facer fronte ó desemprego. 
- Valorar o impacto da globalización económica, do comercio internacional e dos 

procesos de integración económica na calidade de vida das persoas e no 
ambiente. 

 
6.7.- PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 
 

6.7.1 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
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    De cara á superación da materia levarase a cabo un proceso de avaliación 
continuo dos contidos anteriormente expostos de acordo cos criterios de avaliación 
establecidos. A nota final reflectirá a evolución do/a alumno/a ao longo do curso. 
Para valorar o grao de consecución dos obxectivos fixados para a disciplina 
realizarase un control de avaliación con preguntas curtas por cada dúas ou tres 
unidades didácticas desenvolvidas, o que supón dúas probas por avaliación.  Estas 
probas estarán estruturadas en varias partes: 
- Cuestións sobre conceptos teóricos e/ou cuestións tipo test. 
- Desenvolvemento dun tema. A través da súa redacción os alumnos deben 
mostrar os seus coñecementos teóricos, a súa capacidade para expoñelos de xeito 
claro, a axeitada utilización dos termos económicos aprendidos, así como a 
emisión de xuízos persoais e valoracións críticas debidamente argumentados. 
- Casos prácticos e exercicios dos que se deduza a asimilación correcta dos 
coñecementos teóricos, así como o desenvolvemento axeitado dos 
procedementos aprendidos. 
Por outra banda, en cada unha das avaliacións parciais e na avaliación final en 
xuño, será tido en conta o traballo desenvolvido polos alumnos/as ao longo do 
curso. A valoración do traballo desenvolvido virá determinada por: 
- A puntual realización e entrega dos exercicios, cuestionarios tipo test, 
actividades, casos prácticos e traballos propostos para cada unidade didáctica. 
- A realización das lecturas obrigatorias que se propoñan ao longo do curso en 
relación cos temas desenvolvidos. 
- A asistencia regular ás clases, a estrita puntualidade, a participación activa na 
aula, o interese polas actividades complementarias propostas, de todo o cal se 
desprenda o desenvolvemento das actitudes, valores e normas sinalados nesta 
programación. 
 
 

6.7.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
A cualificación de cada avaliación parcial e da avaliación final obterase como 
resultado de aplicar os seguintes cálculos: 
- Faranse dúas probas por avaliación, e a media das dúas probas deberá ser igual 
ou superior a 5 puntos para superar a avaliación. 
- No caso de que nalgún dos dous exames, a puntuación sexa inferior a 3 puntos, 
o alumno terá suspensa a avaliación, aínda que a media fose igual ou superior a 5 
puntos.  
- Así mesmo, procederase a valorar o traballo desenvolto na aula, a aistencia ás 
clases, a participación activa e o interese amosado, así como a actitude do alumno. 
- Ponderacións: 80% nota media da avaliación + 10% traballo da aula + 10% 
actitude do alumno (comportamento, educación, respeto ós compañeiros, trato co 
profesor, traballo en equipo, etc…). 
Realizaranse exames de recuperación nas duas primeiras avaliacións. Os alumnos 
que non superaran ningunha das tres avaliacións irán directamente á proba de 
setembro. En xuño realizarase un exame final para aqueles alumnos que teñan 
algunha avaliación suspensa sempre e cando teñan, como mínimo, 1 avaliación 
superada. De ter as tres suspensas deberán ir á proba de setembro. 
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6.8.-  METODOLOXÍA  
 
   A terminoloxía, que noutras materias se leva construíndo ó longo de varios 
cursos, debe ser tida en conta dun xeito especial, ben polo seu descoñecemento 
ou ben polas ideas previas que os alumnos e as alumnas poidan ter. A análise 
económica utiliza, igual que o resto das técnicas de investigación e estudio, unha 
linguaxe específica e precisa que non sempre se fai accesible ás persoas non 
iniciadas. Existen coñecementos previos, pero en moitos casos carentes de 
contido. 
    Partindo dos coñecementos previos adquiridos polo alumnado trátase de 
substituílos, modificalos ou completalos cos novos que se transmiten, respectando 
os niveis de desenvolvemento cognitivo que teñen os alumnos e fixando o nivel de 
dificultade e complexidade dos temas e actividades propostas entre o que os 
alumnos saben facer sós e o que son capaces de facer con axuda. 
   A metodoloxía a empregar suxire que se debe partir do contorno máis inmediato. 
As cuestións e problemas económicos presentaranse contextualizados e 
relacionando, en todo momento, as causas e os efectos. 
   A aprendizaxe debe basearse no “saber facer”. O proceso de aprendizaxe 
programouse, baseándose na realización dunha serie de actividades de forma 
individual ou en grupo que pretende iniciar ao alumnado no proceso de 
autoaprendizaxe desenvolvendo capacidades de compresión e análise, de 
relación e manexo de información. Estas actividades complementaranse co 
explicacións do profesor, con exposicións, supostos de simulación e debates do 
alumnado.  
   O obxectivo é lograr unha aprendizaxe comprensiva con posibilidades de ser 
aplicada en distintos contextos. 
   A metodoloxía a seguir para acadar aprendizaxes significativos debe ter en conta 
que: 
• As aprendizaxes deben ser útiles para a formación posterior e para a vida persoal. 
• É necesario relacionar os contidos da mesma materia e cos contidos doutras 
materias. 
• Débese gardar un equilibrio entre as cuestións teóricas e os aspectos prácticos. 
• Hai que adaptarse ás necesidades do alumnado, debendo partir dos 
coñecementos previos que teñen os/as alumnos/as sobre os temas a tratar. 
• Hai que potenciar o traballo en grupo e unha actitude de cooperación. 
• Utilizar recursos didácticos axeitados: material bibliográfico, consulta de páxinas 
web, medios audiovisuais,... Neste sentido esta materia contribúe ao 
desenvolvemento da competencia dixital e de tratamento da información, polo que 
o alumnado utilizará as novas tecnoloxías da información e a comunicación como 
ferramenta integrante do proceso de ensinanza-aprendizaxe. O uso do correo 
electrónico, o deseño e a manipulación de materiais multimedia, o uso de internet 
e a realización de traballos con programas de ofimática, permite aos alumnos e 
alumnas familiarizarse cos medios e técnicas de comunicación actuais que facilitan 
o achegamento a outras realidades culturais e socioeconómicas. 
   A utilización da prensa escrita (ou virtual) na aula pode axudar na procura de 
ditos fins, por ofrecer materiais a partir dos que se pode comezar a introdución de 
novos conceptos ou aclarar os que se posúen, dar pé á exposición de opinións ou 
á realización de debates, traballar os contidos vistos na clase, habituar aos 
alumnos á lectura de seccións dos xornais nas que antes non se paraban, etc. 
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   No traballo de moitos problemas económicos estudados é preciso o emprego de 
índices ou indicadores. Este nivel de traballo e abstracción precisa do dominio das 
fontes de información: onde están, como utilizalas, que datos son máis fiables, etc. 
ás que se lle deberá dar unha atención especial para adquirir a destreza necesaria 
no seu uso. 
   Os exercicios prácticos con representacións, cálculos, redacción de pequenos 
informes ou valoracións e xuízos propios sobre problemas económicos, deben 
constituír instrumentos útiles para a autocomprobación dos estudantes e do 
profesor das ideas captadas e da súa capacidade de aplicación. 
   No caso dos contidos actitudinais, os alumnos deberán mostrar tendencia a 
comportarse ou expresarse dunha determinada maneira respecto dunha 
determinada situación ou problema. Ao deseñar, pois, a ensinanza, haberá que 
crear situacións na aula de xeito que os alumnos e alumnas poidan mostrarse 
interesados, conscientes ou sensibilizados, e mostrar actitudes de atención, de 
rexeitamento ou de valoración positiva ou negativa ante os casos estudados. 
   Os apuntes básicos da asignatura serán proporcionados pola profesora 
empregando na súa elaboración diversos manuais de distintas editoriais como 
Bahía, McGraw Hill, Editex, Rodeira, etc…  
Será reseñable o abundante emprego de artigos económicos extraídos da prensa 
diaria e de diarios máis especializados como Inversiones, Expansión e a revista 
Capital. 
Realizarase ao longo do curso e de forma escalonada outra serie de actividades e 
traballos en grupo que favorezan o seu achegamento da dinámica de grupo. Entre 
elas podemos citar: 
 -Elaboración dun dicionario económico  
-Deseño e creación dun diario económico  
-Traballos sobre cada un dos paises membros da UE . 
   Tamén desempeñaranse diversas actividades encamiñadas á introdución e 
familiarización do alumnado co emprego de internet como fonte de información. 
Finalmente, podemos mencionar a posibilidade de realizar algunha visita 
organizada a empresas da provincia, como podería ser Aluman, Inditex ou outras. 

 
6.9.- ACCIÓNS DO PLAN DE INTEGRACIÓN TIC 
 
   O longo do curso, se intercalarán sesións na aula de informática para a búsqueda 
de información en Internet sobre cuestións relacionadas coa materia, empregando 
actividades previamente preparadas pola profesora para a procura destes datos 
dunha forma totalmente dirixida. 
  Sempre que sexa posible, unha das catro horas semanais de Economía, 
desenrolarase na Aula de Recursos, para empregar as TIC, vinculadas sempre o 
bilingüismo da materia. 
 
6.10.- LINGUA DA MATERIA 
 
   Esta asignatura impartirase en lingua española. 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO FOL Curso 2019-2020 

 

113 113 

6.11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

   Coñecedores da diversidade de alumnado que accede a ciclos formativos as nosas 
tarefas están pensadas para poder traballar de distintas formas, segundo as 
necesidades do momento e do grupo clase: A partir dos casos prácticos resoltos, onde 
se formulan e resolven situacións laborais reais, reflexionar sobre a necesidade de ter 
unha base de coñecementos (conceptuais, procedementais e actitudinais) para poder 
actuar de forma axeitada no contorno laboral para o que se está formando o alumno/a. 

Ademais, os exercicios e actividades que se propoñen están graduados de menor a 
maior dificultade, o que nos permite seleccionar os máis axeitados ao nivel do 
alumnado e aos intereses deste. 

A diferenciación de exercicios e actividades en cuestións (de carácter máis teórico) e 
casos (de carácter práctico) pode axudarlle ao profesor a flexibilizar o traballo na aula 
segundo a motivación e as necesidades do alumnado. 

Nos grupos da ESO e Bacharelato atenderemos á diversidade tendo en conta a 
rapidez ca que os alumnos/as asimilen os contidos, desta maneira faremos fincapé 
naqueles alumnos/as que teñan máis dificultades á hora de aprender, axudandos a 
través de distintos tipos de exercicios e proporcionandolles material complementario 
que poidan entender de maneira máis sinxela. En canto os que teñan unha 
aprendizaxe máis rápida, mandaresmoslles exercicios máis complicados e 
invitaremolos a que fagans algunha exposición na aula. 

 
6.12.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Os elementos transversais, que non son materias engadidas, senon un conxunto de 
coñecementos, hábitos, valores, etc., deben entrar a formar parte do desenrolo de 
todas e cada unha das materias básicas nas que se organiza o currículo. 

A educación ten por finalidade capacitar ós individuos para que se desenvolvan no 
seu medio de forma autónoma e para elo contribúe a desenrolar nos alumnos/as 
aquelas capacidades que lles van a proporcionar ser cidadans plenos. Pero hai 
cuestión transcendentais que non se abordan de maneira exclusivamente académica 
como o traballo do desenrolo e construcción persoal. Atopámonos ca necesidade de 
educar ós alumnos/as en valores e axudalos/as a aprender a vivir, adoptando unha 
forma de vida que sexa posible soster, para crear cidadans libres, autónomos e con 
principios para enfrentarse de maneira crítica na sociedade que os acolle. Esta 
sociedade demanda que non so se transmitan coñecementos, senon que as escolas 
formen a persoas que sexan capaces de vivir e convivir no respeto, a libertade e os 
principios democráticos. 

Os temas transversais son contidos basicamente actitudinais que van a influir no 
comportamento conductual do noso alumnado. Son valores importantes tanto para o 
desenrolo integral e persoal do noso alumnado, como para o desenrolo dunha 
sociedade máis libre, democrática, respetuosa co medio e tolerante. 
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O Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, determina que na Educación 
Secundaria Obligatoria, estes elementos son: 

- Comprensión lectora e expresión oral e escrita. 

- Comunicación audiovisual. 

- Uso das tecnoloxías da Información e a comunicación. 

- Emprendemento. 

- Educación cívica e constitucional. 

Traballaremos a educación en valores de forma transversal e continua, ó longo de 
todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe, e farémolo cun carácter interdisciplinar e 
dunha maneira atrainte para o alumnado, especialmente nos periscopios, sección 
finais de unidade e trimestre. 

No proceso de ensino-aprendizaxe fomentarase: 

- O desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da 
violencia de xénero ou contra persoas con discapacidad e os valores inherentes ao 
principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou 
circunstancia persoal ou social. 

- A aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos 
da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a 
xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos 
dereitos humanos, o respecto aos home e mulleres por igual, ás persoas con 
discapacidad e o rexeitamento á violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao 
Estado de dereito, o respecto e consideración ás vítimas do terrorismo e a prevención 
do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

- A prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con 
discapacidad, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou 
xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico. 

- A análise crítica de comportamentos e contidos sexistas e estereotipos que supoñan 
discriminación. 

- O estudo do desenvolvemento sostenible e o medio ambiente, dos riscos de 
explotación e abuso sexual, o abuso e maltrato ás persoas con discapacidad, as 
situacións de risco derivadas da inadecuada utilización das Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación, así como a protección ante urxencias e catástrofes. 

- O desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor e a adquisición de 
competencias para a creación e desenvolvemento dos diversos modelos de empresas 
e ao fomento da igualdade de oportunidades e do respecto ao emprendedor e ao 
empresario, así como á ética empresarial. 
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6.13.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS EMPREGADOS 

Libro de texto: McGraw Hill 

 

 

 

 

 

 

Xefe de Departamento: Carlos Vázquez Ferreiro 

 

 

 

 

A Coruña,  a  14  de  outubro de 2019. 

 

 

 

 
 


