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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Este instituto é o único centro público de secundaria do concello, polo que acolle prácticamente a toda a mocidade de A Guarda, 
Santa María de Oia e do Rosal. 
 
O centro imparte ensinanzas de ESO, Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía, de Humanidades e Ciencias Sociais, Ciclos 
Formativos de Grao Medio e Superior, Bacharelato de adultos e ESA. 
 
Nestes últimos anos cursan os seus estudos aproximadamente uns 600 alumnos repartidos da seguinte forma: 

NIVEL Nº GRUPOS 

1º ESO 3 

2º ESO 4 

3º ESO 4 

4º ESO 3 

1º BAC 5 

2º BAC 4 

1º BAC ADULTOS 1 

2º BAC ADULTOS 1 

ESA 1 

CM Gestión 
Administrativa 

1 

CM Sistemas 
Microinformáticos y 
redes 

1 

CM 
Carrocería(Dual) 

1 

CM 
Electromecánica de 
Vehículos 

1 

CS Administración y 
Finanzas 

1 

  

A pandemia COVID declarada en marzo do 2020, fai que nos enfrontemos a unha situación excepcional neste curso, para o 
que, nesta programación debemos definir as adaptacións ante unha posible transición ao ensino non presencial 



Dpto Economía- IES A Sangriña 2020-21 

4 

2.   RELACIÓN DE PROFESORES QUE COMPOÑEN A ÁREA E MATERIAS IMPARTIDAS 
 

PROFESOR/
A 

CARGO MATERIAS CURSO SESIONS 
SEMANAIS 

Josefa 
Iglesias 
Dacosta 

Xefa dpto  
-Economía, dous grupos 
-Economía da empresa, dous grupos 
-Fundamentos de adm. e xestión 

 
1º Bacharerato 
2º Bacharelato 
2º Bacharelato 

 
8 
8 
3 

Luísa Vilar 
Meirás 

 Educación Financeira 
Economía 
Iniciación a Actividade Emprendedora 
e Empresarial 
Economía 
FOL 
FOL 

2º ESO 
4º ESO 
4º ESO 
 
1º BACH 

1 
3 
3 
 
4 
4 
4 

 

3.   MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

3.1  Recursos xerais do centro 

 Aulas de informática 

 Aulas dotadas de ordenador do profesor e canóns 

 Acceso a Internet en todas as aulas 

 Plataforma Abalar 

 Correo electrónico corporativo 

 Aula moodle 

 Plataforma de videoconferencias Webex 

 Biblioteca 

 Aula TIC 

 Salón de Actos 
 

3.2  Recursos do departamento 
 

O departamento de Economía conta con diversos libros de texto de 1º, 2º de bacharelato e 4º da ESO de diferentes editoriais. 
 
Tamén se conta con algún material funxible tipo: presupostos, albaráns, facturas… 
Unha  parte do material elaborarase pola profesora baseado nas páxinas webs de empresarios, iniciativa emprendedora... 
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3.3 Libros de texto e material do curso académico: 

 
 
 

Curso Materia Título Autor/es Editorial ISBN Ano  

2º ESO EDUCACIÓN FINANCEIRA 
Apuntamentos do 

profesor 
    

4ºESO ECONOMIA Economía 
Anxo 

Penalonga 
Mc Graw Hill 978-84-486-0953-5 2016 

4º ESO 
INICIACIÓN A ACTIVIDADE 
EMPRENDEDORA E 
EMPRESARIAL 

Apuntamentos do 

profesor 
    

1ºBAC ECONOMÍA Economía 
Anxo 

Penalonga 
Mc Graw Hill 978-84-481-9596-0 2015 

2ºBAC ECONOMÍA DA EMPRESA 
Economía de la 

empresa 

Andrés 

Cabrera 

Bautista 
SM 978-84-675-8712-8 2008 

2º BAC 

FUNDAMENTOS DE 

ADMINISTRACIÓN E 

XESTIÓN- FAX 

Fundamentos de administración e Xestión 2016. José sande- librosdetextogratis.com.  

Apuntamentos e exercicios elaborados pola profesora 

 
 

Economía (4º ESO)  

Os alumnos/as de 4º ESO utilizarán como material básico o libro de texto especificado anteriormente, asi como material diverso 
de internet da actualidade económica; lecturas e artigos do xornal  e prensa especializada da actualidade económica; 
complementado e/ou ampliado en diferentes puntos do programa para o desenvolvemento completo da programación. 

O material adicional estará dispoñible na aula virtual do instituto no Departamento de Economía no apartado correspondente. 
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Economía (1º Bacharelato) 

Os alumnos/as de 1º de Bacharelato utilizarán como material básico o libro de texto especificado anteriormente,así como a 
páxina do smartbook, esta páxina será de uso optativo  porque solo poden acceder a ela os alumnos/as que merquen o libro 
novo, dende este departamento motívase a mercar o libro dos seus compañeiros dos anos anteriores ou empregar o banco de 
libros non podendo acceder a esta ferramenta na casa pero sí na aula. 

O material adicional estará dispoñible na aula virtual do instituto no Departamento de Economía no apartado correspondente 

 

 

Economía da Empresa. (2º Bacharelato) 

O libro de apoio para os alumnos/as de 2º de bacharelato especificouse anteriormente. 

Ademáis para as partes que se considere necesario aportarase material baseado en diferentes fontes: elaboración polo 
profesor/a., libros de texto, videos, enquisas,.. Este material adicional estará dispoñible na aula virtual do instituto no 
departamento de economía no apartado correspondente. 

 

Fundamentos de Administración e Xestión. (2º Bacharelato) 

O libro de apoio especificado anteriormente, o que os alumnos/as poden acceder de forma dixital por estar  colgado en internet 
complementarase con apuntamentos e exercicios de diversos libros  e fontes elaborados pola profesora. 
O material adicional estará dispoñible na aula virtual do instituto no departamento de economía no apartado correspondente 

 
 
 
Material válido para tódalas materias do departamento de economía: 
 

REVISTAS, VERSIÓNS DIXITÁIS:    PRENSA, VERSIÓNS DIXITÁIS: 

Actualidade económica    5 DIAS 

Actualidade financeira    EXPANSIÓN 

Contabilidade e Finanzas   EL ECONOMISTA 
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Diñeiro      EL PAÍS 

Emprendedores    LA VOZ DE GALICIA 

Inversión     FARO DE VIGO 

 

PÁXINAS WEB xerais do mundo empresarial:    

Banco de España: Entidades de Valores e Bolsa: 

www.bde.es www.ibersecurities.es 

Entidades bancarias: www.santanderbroker.com 

www.bbva.es Bolsa de Madrid: 

www.bsch.es  www.bolsamadrid.es 

www.ingdirect.es Seguridade Social 

www.abanca.com www.seg-social.es 

www.cajamadrid.es Instituto Nacional de Emprego: 

Comisión Nacional do Mercado de Valores: www.inem.es 

www.cnmv.es Sindicatos: 

Información financeira e bursátil: www.ccoo.es 

www.inversis.com www.ugt.es 

www.invertia.com www.ciga.es 

www.infobolsa.es Patronais: 

www.bolsamania.com www.cepyme.es 

www.expansiondirecto.com www.ceoe.es 

Portais Laborais: Confederación de Xoves Empresarios: 

www.canaltrabajo.com www.ceaje.es 

www.empleo.com Xoves empresarios: 

http://www.bde.es/
http://www.ibersecurities.es/
http://www.santanderbroker.com/
http://www.bbva.es/
http://www.bsch.es/
http://www.bolsamadrid.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.cajamadrid.es/
http://www.inem.es/
http://www.cnmv.es/
http://www.ccoo.es/
http://www.inversis.com/
http://www.ugt.es/
http://www.invertia.com/
http://www.ciga.es/
http://www.infobolsa.es/
http://www.bolsamania.com/
http://www.cepyme.es/
http://www.expansiondirecto.com/
http://www.ceoe.es/
http://www.canaltrabajo.com/
http://www.ceaje.es/
http://www.empleo.com/
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www.infojobs.net www.ajemad.es 

Ventanilla Única Empresarial: Instituto de Crédito Oficial: 

www.vue.es www.ico.es 

www.ventanillaempresarial.org Ministerio de Adms. Públicas 

Guía para a creación de empresas: www.map.es 

www.creaciondempresas.com Ministerio de Educación e Ciencia 

Xunta de Galicia www.mec.es 

www.xunta.es Ministerio de Trabajo e Asuntos Sociais 

Tribunal Defensa Competencia www.mtas.es 

www.meh.es/tdc Ministerio de Economía e competitividade 

Presupostos Xerais dol Estado www.mineco.es 

www.igae.minhac.es Axencia Estatal da Administración Tributaria 

Oficina Española de Patentes e Marcas www.aeat.es 
www.oepm.es 

 
 
Blogs de economía: 

 
– http://economiasinfronteras.wordpress.com/ace

rca-de/  

– http://eduardogarzon.net/documentos/ 

– http://librosvivos.net 

– http://www.secundaria.profes.net/ 

– http://www.smconectados.com/ 

– http://www.econoaula.com 

– http://www.ecobachillerato.com 

– http://www.cnice.es. 

– http://www.juntadeandalucia.es/averroes/. 

 
 
 
 

http://www.infojobs.net/
http://www.ajemad.es/
http://www.vue.es/
http://www.ico.es/
http://www.ventanillaempresarial.org/
http://www.map.es/
http://www.creaciondempresas.com/
http://www.mec.es/
http://www.xunta.es/
http://www.mtas.es/
http://www.meh.es/tdc
http://www.mineco.es/
http://www.igae.minhac.es/
http://www.aeat.es/
http://economiasinfronteras.wordpress.com/acerca-de/
http://economiasinfronteras.wordpress.com/acerca-de/
http://eduardogarzon.net/documentos/
http://librosvivos.net/
http://www.secundaria.profes.net/
http://www.smconectados.com/
http://www.econoaula.com/
http://www.ecobachillerato.com/
http://www.cnice.es/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
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Portais de Economía 

Ecomur.com 
Portal destinado a estudiantes y profesores de Economía de 
bachillerato 

Ecobachillerato.com Portal de Economía, educación, oposiciones y empleo público 

Eumed.net 
Biblioteca Virtual y Enciclopedia de las Ciencias Sociales, 
Económicas y Jurídicas 

Ciberconta.unizar.es 
Trabajos, apuntes y lecciones de Economía, Finanzas, 
Contabilidad y Administración de Empresas 

Crearempresas.com Proyectos de creación de empresas 

Econoaula.com Web educativa de Economía y sociedad 

Gabilos.com 
Programas de facturación, nóminas, contabilidad y otros 
programas para gestionar un negocio 

Aulafacil.com Cursos gratis de Economía y Empresa 

Compartiendo 
Conocimiento 

Libro, resúmenes, tests y ejercicios de Economía de la Empresa 
 

 
 

4. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
Terase en conta o tratamento da diversidade do alumnado con respecto aos diferentes ritmos de aprendizaxe, capacidades e 
motivación que desenvolve cada alumno ou alumna do curso. 
 
 O profesor desenvolverá diferentes estratexias de ensino co fin de facilitar as aprendizaxes das alumnas e os alumnos en función 
das súas necesidades concretas. 
 
Como vías concretas de actuación podemos sinalar as seguintes: 
 

 Conveniencia da interacción entre os alumnos/as como factor favorecedor da aprendizaxe. O traballo en grupo, alternado 
co individual pode ser utilizado con diferentes intencións para traballar diferentes niveis de dificultade. 

 Organizar e presentar os contidos de forma interrelacionada con outras áreas dado que facilita a súa xeneralización e 
aplicación a situacións novas. 

 Utilización de materiais didácticos variados e graduais en función da dificultade. 
 Centrar a atención máis no proceso, que no resultado do alumno. 

http://www.ecomur.com/
http://www.ecobachillerato.com/
http://www.eumed.net/
http://www.ciberconta.unizar.es/
http://www.crearempresas.com/
http://www.econoaula.com/
http://www.gabilos.com/index.htm
http://www.aulafacil.com/cursosgratis/curso/empresas.html
http://compartiendo-conocimiento.com/
http://compartiendo-conocimiento.com/
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 Considerar a avaliación como un instrumento ao servizo do proceso de ensino-aprendizaxe, e non como a culminación do 
mesmo. 

 
Todas estas actuacións levaranse a cabo mediante: 
 

 Introdución- motivación, para favorecer o interese e participación dos alumnos na aprendizaxe. 
 Diagnóstico de coñecementos previos, que permitan expresar os seus acertos e erros conceptuais. 
 Consolidación, para contrastar e establecer relacións entre as novas ideas e as previas dos alumnos. 
 De ampliación de autonomía que axuden á adquisición de destrezas relacionadas co aprender a aprender. 

 
 
 
Atención a diversidade  na ESO. 

En base á avaliación continua do traballo e o desenvolvemento da materia estableceranse medidas de adaptación para aqueles 
alumnos/as que amosen diferentes ritmos de aprendizaxe. 
 
As medidas propostas xirarán principalmente na variación dos compoñentes dos grupos de traballo de xeito que aqueles 
alumnos/as que amosen unha maior axilidade na utilización dos medios ofimáticos e na busca e selección de información 
servirán de apoio aos alumnos/as que leven un ritmo máis lento. Terase en conta tamén os alumnos que teñan algunha 
adaptación curricular para limitar os contidos minimos esixibles como se especifica no apartado de alumnos con necesidades 
educativas significativas.  
 
Atención á diversidade no bacharelato 

A lexislación contempla o tratamento específico aos alumnos/as que polas súas circunstancias e/ou capacidades, así o 
precisen. Para elo a programación dos diferentes contidos faise de xeito construtivo e progresivo. En todo caso, trataranse de 
adecuar os contidos ás características e capacidades do alumnado, e, en caso de precisalo, sería demandado o apoio do 
Departamento de Orientación do centro. 
 

4.1 Alumnos con altas capacidades 
 

Segundo o establecido na ORDE do 28 de outubro de 1996 pola que se regulan as condicións e o procedemento para 
flexibiliza-la duración do período de escolarización obrigatoria dos alumnos con necesidades educativas especiais 
asociadas a condicións persoais de sobredotación intelectual, un alumno poderá ser adiantado un ano durante a etapa 
de secundaria. 
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A sobredotación intelectual dun alumno ou alumna deberá ser acreditada mediante a avaliación psicopedagóxica 
correspondente. Nela deberase prever que a medida de flexibilización do período de escolarización é adecuada para o 
desenvolvemento do equilibrio persoal e da socialización do alumno ou alumna 
 

4.2 Alumnos con necesidades educativas significativas 
 

Cando as dificultades son xerais e permanentes levaranse a cabo adaptacións curriculares significativas en colaboración co 
departamento de orientación do I.E.S. De cada unha delas quedará constancia no departamento. Enténdese por estas as 
que consisten na eliminación de contidos esenciais ou obxectivos xerais e a consiguiente modificación dos respectivos 
criterios de avaliación. 

 
Cando o Departamento de Orientación teña diagnosticados os alumnos con necesidades educativas especiais, o profesor 
respectivo establecerá as Adaptacións Curriculares máis adecuadas ás súas peculiaridades e características. 

 
Existe un modelo para as adaptacións curriculares que o profesor adaptará a cada alumno en concreto. En devandito 
modelo estableceranse para cada alumno dun xeito xeral: 

 
 Os antecedentes sociais, persoais e académicos do alumno. 
 Os recursos persoais e materiais con que se conta. 
 Os obxectivos a conseguir. 
 Os contidos exixibles. 
 A metodoloxía que se vai a empregar. 
 As posibles adaptacións das actividades de aula. 
 Os criterios de avaliación e criterios de cualificación que se van a aplicar. 
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5. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 
 

5.1 Alumnos de 2º de Bacharelato coa materia de 1º de Bacharelato pendente 
 

Para o alumnado de segundo de bacharelato coa materia de primeiro de bacharelato pendente, aínda que neste curso non  
temos ningún alumno, o plan de traballo que se segue nese caso é o seguinte: 
 

 Todos os alumnos/as deberán seguir o libro recomendado do curso en concreto ou apuntamentos entregados polo 
profesor no ano que cursaron dita materia. 

 

 Entregarase 1 boletín de exercicios e desenvolvemento de contidos que serán corrixidos pola profesora. Abarcaranse 
os contidos mínimos establecidos na programación tendo un valor do 25% da nota de pendentes.  
 
Este apartado constitue  as actividades de seguemento da materia pendente no bacharelato. 

Datas de recollida do traballo a realizar: 

1.  Mediados outubro : exercicios 1-10  

2. Fináis  outubro 2020:  exercicios 11-20 

3. mediados novembro 2020: exercicios 21-30 

4. fináis novembro 2020: exercicios 31-40 

5. mediados decembro 2020: exercicios 40-48 

6. mediados  xaneiro 2021: Repaso global: teoría e práctica 

 Teremos  dúas datas para a proba  escrita sobre contidos mínimos ao longo do curso, sendo as duas para a 
totalidade da materia, tendo un valor numérico do 75% da nota final: 
 

1ª  xaneiro 2021 
 
2ª  abril 2021 
 

Os alumnos que alcancen a lo menos un  5 sobre 10  no conxunto da materia na primeira data ( entregas periódicas e examen 
final) superarán a materia, no caso contrario terán unha segunda oportunidade coa data de abril. 
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5.2 PLAN DE REFORZO DOS ELEMENTOS CURRICULARES E COMPETENCIAS  NON ADQUIRIDAS NO CURSO 

2019/2020 
A suspensión das clases presenciais a partir do 13 de marzo do 2020 por mor da COVID, impediu no curso 2019-2020 o 
desevolvemento normal das programacións das materias do departamento, esencialmente no terceiro trimestre do curso. Esta 
situación non afecta en absoluto a materia de 2º da ESO Educación financeira, posto que non se impartía o curso pasado. 
No que se refire as materias de Economía de 4º da ESO: Economía e Iniciación á actividade Emprendedora e empresarial, dado 
que non é obrigatorio cursalas para matricularse na Economía de 1º de BACH, e hai alumnos en 1º de BACH que sí as cursaron 
e outros que non o fixeron, tras a avaliación inicial do curso, partiremos do nivel de coñecemento dos alumnos para impartir a 
materia asegurando un bo seguimento da mesma. 
En canto á Economía de 1º de BACH, os contidos non impartidos no curso pasado no terceiro trimestre non son esenciais para 
o bo seguimento da materia de 2º de BACH Economía da Empresa, e dado que a proba ABAU a que se enfrontan os alumnos 
versa sobre a materia de 2º de BACH, este Departamento considera que, tendo en conta a amplitude da materia de Economía 
da Empresa de 2º de BACH e as posibles dificultades para impartir clases presenciais debido a COVID, faise necesario centrar 
os esforzos na materia de 2º de BACH. 
 
 

6. PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN EN VALORES 
 
Como a educacion ten como fin primordial o pleno desenvolvemento do alumnado, e dicir, a sua formación integral como ser 
humano no plano cognitivo, fisico, corporal, social, psicoloxico e afectivo, etico e moral. Asi, alen dos aspectos estritamente 
academicos (formacion cultural), compre tratarmos os directamente relacionados co ser (fisico e moral) e co ser no mundo e na 
sociedade (formacion civico-etica), que deben transmitirse de maneira organizada en cada etapa. Asi, por mor da sua natureza 
multidisciplinar, integramos a educación en valores na programacion mediante diferentes actividades destinadas a que, a parte 
das destrezas comunicativas, o alumnado desenvolva a capacidade critica cara a si mesmo e os demais, como, por exemplo, en 
debates, saidas extraescolares, agrupamentos, charlas programadas, filmes ou textos, lecturas obrigatorias, etc.). 
 
Ademais, o propio calendario escolar establece unha serie de datas relevantes relacionadas coa educacion en valores que 
compre tratarmos nas clases: 
 

 Educación moral e cívica. Respecto pola autonomia dos demais e fomento do dialogo para solucionar diferenzas. 
◦  Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos (10 de decembro) 
◦ Día de Europa (9 de maio) 
◦ Conmemoración da Constitución e do Estatuto de autonomía de Galicia (1 ao 11 de decembro) 
◦ Semana das Letras Galegas (8 ao 17 de maio) 
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 Educación para a paz. Defensa da paz mediante o conecemento de persoas e institucions significativas e solucion 
dialogada de conflitos.  
◦ Día da paz (30 de xaneiro) 

 Educación para a saúde e a calidade de vida. Conecemento progresivo do corpo, anomalias e enfermidades, e 
desenvolvemento de habitos de saude.  
◦ Día Mundial da Saúde (7 de abril) 

 Educación para a igualdade. Desenvolvemento da autoestima e da concepcion do propio corpo como expresion da 
personalidade. Analise critica da realidade e correccion de xuizos sexistas consolidando habitos non discriminatorios.  
◦ Día Internacional da Muller Traballadora (8 de marzo) 

 Educación ambiental. Reflexion e compromiso sobre os principais problemas ambientais.  
◦ Día Mundial do Ambiente (5 de xuño) 

 Educación sexual. Adquisicion de informacion suficiente e cientifica sobre todos os aspectos relativos a sexualidade. 
Consolidacion de actitudes de naturalidade no tratamento de temas sobre sexualidade.  
◦ Día mundial da saúde(7 de abril) 

 Educación para o consumidor. Adquisicion de conciencia critica ante os efectos do consumo. Conecemento dos 
mecanismos do mercado e dos dereitos do consumidor. 
◦  Día Mundial dos Dereitos do Consumidor (15 de marzo) 

 Educación para o lecer. Valoracion da literatura como medio de expresion dos sentimentos e como fonte de pracer que 
pode enriquecer o tempo de lecer. Fomento do pracer enriquecedor de ler.  
◦ Día do Libro (11 e o 30 de abril) 
◦ Semana da Prensa na que se traballara un día na aula con xornais. (10 ao 14 de marzo) 

 Educación viaria. Desenvolvemento de habitos de respecto polas normas de circulacion, actitudes de prevencion e 
comportamento responsable nas vias publicas. 

 
 
 
 
Aportación do departamento de economía a educación en valores por materias: 
 
 

 Economía (4º ESO - 1º bacharelato)- Educación Financeira (2º ESO) 

Educación ao consumidor: Nas  primeiras unidades analízase unha visión do consumo como relación necesaria para a 
satisfacción das necesidades humanas e aos consumidores como axentes económicos fundamentais. Investígase sobre o 
mercado, analízase o consumo desde un punto de vista técnico e individual e como variable macroeconómica que influirá na 
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economía nacional e  analízanse tamén os problemas do consumo en relación coa pobreza. 

Os problemas dos países en vías de desenvolvemento: Trátanse relacionándoos cos factores que fan posibles as 
desigualdades. 

Educación para a igualdade de oportunidades: O estudio do mercado de factores na unidade trata o tema das desigualdades 
desde un punto de vista laboral. 

Formación e orientación laboral: Todo o estudio da economía adentra ao alumnado no mundo da empresa. Serve para que 
coñezan o mundo da produción, as empresas, os mercados e os elementos mais básicos dun sistema económico ao que se 
incorporarán como traballadores. 

Educación ambiental: Estúdanse os efectos negativos que sofre o medio natural como consecuencia do consumismo e os 
métodos de produción das empresas reclaman a reflexión e posicionamento dos alumnos para lograr o desenvolvemento 
sostible. 

 

Ao longo da programación farase alusión así mesmo aos seguintes temas para a educación en valores fundamentalmente a 
través da utilización da prensa escrita e das actividades e lecturas que se proporán en cada unidade: 

· Educación para a saúde: neste curso faremos constante fincapé na necesidade da estricta observancia dos protocolos 
establecidos no IES para impedir a transmisión da COVID, repasándoos e repetíndoos as veces que sexa preciso para 
garantir a seguridade de toda a comunidade educativa. 
· Educación para os dereitos humanos e a paz. 
· Educación para a igualdade entre sexos. 
· Educación multicultural. 
· Educación para a convivencia. 

Debido á profusión ao longo do curso de valores ligados ó diálogo e o consenso para solucionar os problemas nacionais e 
internacionais, promovendo actitudes pacíficas, pódese dicir que proporciónase unha educación para a paz e a convivencia. 

A Economía comparte coas demais ciencias sociais un importante papel na formación cívica do alumnado. Inclúense valores e 
actitudes de igualdade e solidariedade de forma constante ao longo do curso, e incídese na igualdade entre homes e mulleres. 
Especialmente desenvólvense actividades que suscitan hábitos de solidariedade, tales como as relacións no mercado nacional 
e internacional, os sistemas de mercado e a redistribución da renda. Así mesmo, enfócase con estes criterios a exposición do 
papel económico do sector público, como asignador e redistribuídor da renda, corrixindo algúns dos fallos do mercado. 

O coñecemento de diversos problemas económicos, como o paro e o subdesenvolvemento, préstanse tamén á transmisión de 
valores cívicos. No tratamento destes temas inclúense diversas actividades que poden fomentar hábitos de integración social, 
participación cívica e educación para o desenvolvemento e para os dereitos humanos. O que permite afirmar que hai tamén 



Dpto Economía- IES A Sangriña 2020-21 

16 

unha educación para a igualdade entre os individuos e razas en xeral, e entre os sexos en particular. 

Por último, salientar a nivel xeral a intención de espertar o espírito crítico nos alumnos e alumnas ao longo do desenvolvemento 
da programación, especialmente tomando como referencia o noso sistema económico capitalista, as grandes desigualdades que 
xera e as limitacións que presenta o funcionamento do mercado como mecanismo coordinador da actividade económica. 
 

Economía da empresa – fundamentos de Administración e Xestión(2º bacharelato) 

Educación moral e cívica: recoñecemento do papel da empresa na actividade económica e no desenvolvemento da sociedade, 
do interese social de determinadas empresas que adoptan forma de cooperativa ou sociedade laboral e da obriga do 
cumprimento das normas xurídicas (mercantís, fiscais, laborais, etc.) que regulan a actividade da empresa. Actitude crítica ante 
a utilización abusiva do factor traballo, ante as actividades de marketing que utilizan moitas empresas para o cumprimento dos 
seus obxectivos de venda e ante as empresas que non rexen por criterios éticos a súa actividade. 

Educación para a paz: reflexión sobre o conflito de intereses existente entre os diferentes grupos de persoas interesadas na 
empresa e a importancia de desenvolver proxectos por parte das empresas en áreas xeográficas que padecen ou padeceron 
guerras e conflitos. Actitude crítica fronte á realización de actuacións fóra da lei por parte dalgunhas empresas ou fronte a 
participación dalgunhas empresas en conflitos bélicos ou a venda de armamento a países en guerra. 

Educación ambiental: reflexión sobre o feito de que algunhas empresas están a aumentar a súa preocupación polos temas de 
medio ambiente, o interese de incluír información nos estados contables sobre o proceso produtivo e a súa influencia sobre o 
medio ambiente e sobre as deducións fiscais que as empresas poden obter se aplican nos seus investimentos políticas de 
protección do medio ambiente. Actitude crítica fronte ás empresas que non teñen en conta nas súas decisións o impacto 
ambiental da súa actividade produtiva, fronte a utilización de termos medioambientais en campañas publicitarias como reclamo 
do produto e ante a falta de lexislación que obrigue a informar sobre todas as actuacións das empresas en relación co medio 
ambiente. 

Educación para o consumo: crítica fronte á publicidade masiva de produtos e servizos, as mensaxes expresadas nos anuncios, 
a aparición de novos produtos que crean novas necesidades e sobre a existencia de obxectivos empresariais que perseguen a 
satisfacción de necesidades dos consumidores de forma fraudulenta e especulativa. Reflexión sobre as pautas persoais de 
consumo, o nivel de imposición indirecta existente no noso país que recae sobre o mesmo (IVE, Impostos Especiais, etc.) e a 
importancia dos dereitos do consumidor. 

Educación para a igualdade de oportunidades entre os sexos: Recoñecemento da importancia da incorporación da muller á 
actividade laboral e empresarial, concienciación acerca da necesidade de practicar unha política de persoal non discriminatoria 
nas empresas que respecte a normativa laboral, que expresa que en ningún caso poderá existir discriminación por razón de 
sexo nas relacións laborais. Actitude crítica ante produtos sexistas, anuncios discriminatorios ou denigrantes, etc. 
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Educación para a saúde: neste curso faremos constante fincapé na necesidade da estricta observancia dos protocolos 
establecidos no IES para impedir a transmisión da COVID, repasándoos e repetíndoos as veces que sexa preciso para garantir 
a seguridade de toda a comunidade educativa. 

 

 
7. CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO PROXECTO LECTOR 

 

A materia de EDUCACIÓN FINANCEIRA de 2º da ESO propón unha metodoloxía que supón a lectura comprensiva de artigos, 
folletos informativos de entidades financeiras e establecementos comerciais e cláusulas dos contratos financeiros básicos, que 
lle permitan ao alumado tomar decisións prudentes e informadas sobre as súas finanzas  no futuro. 

A materia de Economía de 4º da ESO propón unha metodoloxía na que se esixe ao alumnado a lectura comprensiva de gran 
cantidade de información a aplicar no traballo diario. É preciso desde a materia o fomentar a lectura comprensiva que permita ao 
alumnado seleccionar á información relevante para os seus intereses. 

Por outro lado, as materias de  1º e 2º de Bacharelato propoñen no seu traballo diario a utilización de prensa escrita na aula, 
tanto en soportes tradicionais como informáticos, materiais a partir dos que se pode comezar a introdución de novos conceptos 
ou aclarar os que xa se posúen, dar pé á exposición de opinións ou á realización de debates, traballar os contidos vistos na 
clase, habituar aos alumnos/as á lectura de seccións dos xornais nas que antes non se paraban... 
 
 
 
8. CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO PLAN TIC 
 
 
As novas tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) deben formar parte dun proxecto educativo actual. Por unha parte, 
a aparición de internet supuxo una revolución na forma de buscar e tratar a información, ata o punto de que se converteu na 
principal fonte de información para case todos; por iso compre que ensinemos aos alumnos a manexar Internet e aproveitar as 
posibilidades que ofrece para a nosa materia, quizá unha das que máis partido lle pode sacar ás TIC, sendo a estas alturas 
case imprescindibles para traballar con imaxes, mapas, fotos, gráficos, etc. … cómo se ven facendo este departamento dende 
que as aulas de audiovisuais están equipadas, con ordenador e canón de vídeo. 
 
O traballo co libro web e a pizarra dixital  ofrecen un amplo abano de posibilidades. 
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Ademais, dentro de cada tema do libro inclúense numerosas actividades con Internet de diverso tipo. 
 
No bacharelato e na ESO 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. Así 
mesmo, no día a día empregaranse as fontes de información dixitais como medio de obtención de información que permita 
conectar os conceptos traballado na aula co mundo real. 
 
9. CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA  
 
O deseño dun Plan de Convivencia Escolar eficaz debe considerar accións que se fagan visibles no desenvovemento das 
actividades das distintas áreas. No caso da nosa materia, debemos promover actuacións que promocionen valores 
democráticos de convivencia, de negociación e diálogo, e de entendemento.  

 Trataremos de coñecer e valorar as características do grupo de alumnos e alumnas traballando ás estratexias de 
aprendizaxe, á motivación, os centros de interes, ás preocupacións e inquedanzas, ás relacións persoais; coa fInalidade 
de producir as respostas educativas adecuadas. 

 Fomentaremos a socialización, o traballo en grupo e a socialización mediante experiencias onde todos os integrantes do 
grupo teñan una función importante no traballo final  

 Fomentaremos a integración do novo alumnado e, desenvolveremos accións que favorezan a súa adaptación 
acercándonos e valorando a súa cultura sempre que sexa posible. 

 Contribuiremos á formación integral do alumnado, en sintonía cos principios de tolerancia, igualdade, respecto e 
solidariedade, buscando a participación razoada e responsable na toma de decisións e na solución dialogada dos 
conflitos que poidan xurdir durante as clases. 

 Controlaremos a puntualidade e absentismo, informando puntualmente ás titoría e ás familias, sobre o absentismo 
escolar, a falla de interés, tratando de poñerlle remedio canto antes. 

 Ocuparémonos de informar ao Departamento de Orientación, sobre o alumnado que presenta desaxustes no seu 
comportamento, incluído o rendemento académico na nosa materia. 

 
Valorando a programación da educación en valores, por ser as materias do departamento materias englobadas nas ciencias 
sociais terá unha especial relevancia achegar ao alumnado a realidade social das decisións tomadas no mundo da empresa. 
Desde esta perspectiva nas materias  Educación Financeira de 2º da ESO e Economía de 4º da ESO fomentaranse as relacións 
persoais, o respecto aos demais e o intercambio de ideas a través do debate e a colaboración mediante o traballo en grupo, 
fomentando a relación entre as empresas mediante relacións cliente-provedor, elaborando estratexias publicitarias respectuosas 
coa integridade das persoas, valorando a importancia da incorporación da muller ao mercado laboral... 
Nas materias de Bacharelato seguirase  a mesma liña de traballo, fomentando as lecturas e análise da información en prensa 
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que aborde estes aspectos. 
 
 
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 
Contémplanse como actividades complementarias a desenvolver no centro a impartición de charlas adaptadas o curriculo e ós 
intereses do alumnado, sin concretar nesta data, que dependerán da situación da pandemia COVID, e que se  especificarán na 
memoria final de curso. 
Como actividades complementarias plantéxanse ademáis, dependendo da situación da pandemia COVID,  a visita a unha 
entidade bancaria para 2º da ESO, a visita a unha  empresa do entorno para 4º da ESO e a unha empresa de especial 
relevancia para a Economía de Galicia para os alumnos de Bacharelato, sin concretar nesta data, e que se  especificarán na 
memoria final de curso. 
 
 
 

11. PLAN DE CONTINXENCIA PARA O ENSINO NON PRESENCIAL 
 
En previsión de que a situación provocada pola pandemia COVID provoque a suspensión temporal das clases presenciais, 
as profesoras do Departamento crearon cursos virtuais para cada unha das materias na Aula Virtual Moodle dispoñible no 
portal web do IES. 
 
Durante os meses de setembro e outubro, todos os alumnos das materias do Departamento de Economía foron matriculados 
nas súas correspondentes aulas virtuais e comprobouse que todos eles tiñan acceso as mesmas. 
 
Mostrouse aos alumnos o procedimento para acceder ás aulas virtuais e informouse do correo corporativo das profesoras. 
 
Os alumnos foron informados do método de traballo a seguir en caso de suspensión temporal das clases presenciais: 

 As clases de bacharelato impartiranse por videoconferencia a través da plataforma Webex seguindo o mesmo horario 
presencial. 

 As tarefas, materiais e recursos didácticos estarán dispoñibles na Aula Virtual Moodle. 

 As tarefas realizadas polo alumnado recolleranse a través da Aula Virtual Moodle. 

 As dúbidas e inquedanzas do alumnado resolveranse a través da plataforma Webex nas videoconferencias, da Aula 
Virtual Moodle e/ou do correo corporativo edu.xunta.gal. 

 A comunicación coas familias realizarase a través da plataforma Abalar e dos titores dos grupos. 
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Metodoloxía e actividades a desenvolver no caso de ensino non presencial ou semipresencial  

Actividades  

Recuperación:  
a) tarefas na aula virtual para o alumnado con materia pendente de avaliacións anteriores. 
b) Videoconferencias para explicacións e resolución de dúbidas no BACH. 

 
Repaso, reforzo e/ou ampliación:  

a) tarefas na aula virtual para o conxunto do grupo. 
b) Videoconferencias para explicacións e resolución de dúbidas no BACH. 

 

 

 

Metodoloxía  

Alumnado con conectividade: 

 Clases a través de videoconferencia no BACH empregando a plataforma CISCO WEBEX. 

 Uso da aula virtual Moodle para a posta a disposición do alumnado dos recursos precisos para o 
desenvolvemento das tarefas propostas. 

 Uso da aula virtual Moodle para a recollida, corrección e valoración das tarefas propostas. 

 Uso da aula virtual Moodle para a resolución de dúbidas do alumnado. 

 Comunicación, resolución de dúbidas e envío e recollida de tarefas a través do correo corporativo 
da Consellería de Educación da Xunta de Galicia. 

 Seguimento do alumnado e colaboración coas familias a través de ABALAR. 

 Comunicación telefónica para o seguimento e colaboración coas familias. 
 

 
Alumnado sen conectividade: únicamente se contempla a posibilidade de  casos de alumnos con 
dificultades para conectarse as videoconferencias, estes alumnos  non teñen, en principio,  dificultades 
para o acceso a : 

 Uso da aula virtual Moodle para a posta a disposición do alumnado dos recursos precisos para o 
desenvolvemento das tarefas propostas. 

 Uso da aula virtual Moodle para a recollida, corrección e valoración das tarefas propostas. 

 Uso da aula virtual Moodle para a resolución de dúbidas do alumnado. 

 Comunicación, resolución de dúbidas e envío e recollida de tarefas a través do correo corporativo 
da Consellería de Educación da Xunta de Galicia 

 seguimento do alumnado e colaboración coas familias a través de ABALAR. 

 Comunicación telefónica para o seguimento e colaboración coas familias. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación e cualificación no caso de ensino non presencial ou semipresencial 

Ante a dificultade de prever os distintos escenarios que se poidan presentar ao longo do curso, este departamento manterá os 
criterios de avaliación fixados nesta programación, recollendo as tarefas plantexadas a través da aula virtual e tentando, 
sempre que a conectividade dos alumnos o permita, facer os exames de BACH, se fose preciso, de forma oral empregando a 
plataforma WEBEX.  
No caso de ser necesario adaptar os procedementos e os instrumentos de avaliación por causa da COVID, añadirase unha 
adenda a esta programación, na que se recollerá de forma concreta as medidas adoptadas dependendo do grupo e niveis 
afectados e do tempo de non presencialidade. 

 
 

12. PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN 

Mecanismo de avaliación e modificación da programación didáctica. Indicadores de logro. 

 

Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica Escala 

                                              (Indicadores de logro) 4 3 2 1 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?     

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?     

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?     

Materiais e recursos 

Materiais de elaboración propia (apuntamentos, cuestionarios, exercicios, análise e comentario de 
artigos de prensa relacionados coa materia, casos prácticos...), especialmente deseñados para o 
desenvolvemento non presencial das clases. 
Materiais recollidos na  programación da materia. 
 
Recursos: 

 Ordenador con conexión a internet 

 Plataforma CISCO WEBEX  

 Aula virtual Moodle 

 Correo corporativo edu.xunta 

 Plataforma ABALAR 

 Páxinas web e enlaces a documentos e vídeos relacionados coa materia 

 Recursos recollidos na  programación da materia 
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4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?     

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas     

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?     

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?     

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?     

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?     

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?     

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?     

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?     

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?     

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?     

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?     

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos 
previos? 

    

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.     

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación     

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?     

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?     

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?     

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?     

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?     

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?     

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?     

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?     

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e  instrumentos?     

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)     

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso     

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?     

32.-  Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?     

 

 Nas horas  preceptivas de departamento,  farase un seguimento do cumprimento da programación e  tomarase nota das 
propostas para o seu mellor aproveitamento e para a súa mellora. 
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 Na memoria final de curso, si se consideran cambios, deberán ser trasladados á programación do curso seguinte.  
 Como instrumentos para axudar a esta avaliación utilizaranse cuestionarios para  que o alumno poda  valorar a actuación 

do profesor, coñecementos, ambiente na aula, ferramentas utlizadas e coñecementos adquiridos por eles asi como a súa 
utilidade na sua seguinte etapa escolar ou vida profesional futura. Estes lévanse a final de cada trimestre si é posible,  e 
sempre o final de curso. 
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PROGRAMACIONS DIDÁCTICAS DE CADA UNHA DAS MATERIAS A DESENVOLVER NO CURSO 2020-2021: 
 
 
ORDE DE PRESENTACIÓN: 
 
 
 

 2º BACHARELATO: 

o Economía da empresa ................................................................................................................ da páx   25 a   56 

o Fundamentos de Administración e Xestión- FuAX ...................................................................... da páx   57 a   85 

 

 1º BACHARELATO: 

o Economía .................................................................................................................................... da páx   86 a 120 

 

 4º ESO 

o Iniciación á Actividade emprendedora e Empresarial .................................................................. da páx 120 a 150 

o Economía .................................................................................................................................... da páx 151 a 184 

 2º ESO 

o Educación  Financeira  .............................................................................................................. da páx 185 a 214 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 ECONOMÍA da EMPRESA 

 
 
 

2º BACHARELATO. 

 
Curso: 2020/2021 

 
 
 
 

Profesora: Josefa Iglesias Dacosta 
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1. INTRODUCCION- CONTRIBUCIÓN DA MATERIA O LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Nunha sociedade na que as formas de organización económica revisten modos cada vez máis complexos, compre o 
estudio da economía e a empresa, non só como instrumento para a comprensión dos procesos económicos, senón tamén para 
a formación e fundamentación de actitudes éticas e sociais fronte a problemas tales como a distribución da renda, o paro, o 
subdesenvolvemento, o deterioro medioambiental ou a función da empresa no mundo contemporáneo. 

A materia de Economía e Organización de Empresas céntrase como realidade fundamental na estructura socioeconómica 
do mundo contemporáneo. O obxectivo da materia Economía e Organización de Empresas é o estudio tanto da dimensión 
interna da empresa como das súas relacións co entorno externo a ela. 

Na parte da análise técnica, imprescindible para coñece-lo funcionamento dunhas empresas cada vez máis complexas, 
preténdese desenvolver nos alumnos e nas alumnas actitudes éticas e críticas con respecto ó papel da empresa na sociedade, 
concedéndolle tanta relevancia á análise puramente económica e instrumental como ós aspectos sociais e de incidencia da 
empresa no medioambiente. 

Para que os alumnos e as alumnas realicen unha aprendizaxe significativa dos contidos seleccionados, é imprescindible levar a 
cabo traballos prácticos apropiados. Os traballos deben consistir en analiza-la realidade mediante o uso de fontes de 
información directas e indirectas e en trasladar esta análise ás linguaxes estructuradas propias da materia; con iso conséguese 
motiva-lo alumnado, mellora-la súa capacidadede observación, incentiva-la súa creatividade e poñer en práctica os métodos 
propios das ciencias sociais capacidadede observación, incentiva-la súa creatividade e poñer en práctica os métodos propios 
das ciencias sociais. 

 
CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

No estudo das distintas unidades tratarase de fomentar no alumnado: 

-  Desenvolvenento da competencia social e ciudad: consumo responsable, sensibilización ante os problemas medio ambientais, 
valorar a importancia dos emprendedores ao analizar o papel dos empresarios, perspectiva crítica cara a aspectos inxustos da 
realidade económica, por de manifesto a insolidaridade e agravio provocados por quen practica a economía sumerxida e o fraude 
fiscal, ..etc 

-  Traballar de maneira activa a competencia matemática: exercicios de custos, ingresos, limiar de rendabilidade, valoración de 
exitencias cálculos sobre importes netos e brutos, representacións gráficas  e a súa interpretación, cálculo do beneficio duhna 
empres, aplicacion do VAN…  
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- Aprender a aprender :os alumnos/as adquiriran as estratexias necesarias que lles permitan desenvolver as súas capacidades 
persoais) 

- Tratamento da información e competencia dixital (utilización de recursos na rede). 

Utilización das novas tecnoloxías por parte do alumno, para a busca e selección de información, para a realización de 
pequenos traballos de investigación utilizando fontes variadas especialmente vinculadas ó uso das TIC. Os alumnos poderán 
presentar o resultado destes traballos en diversos soportes como presentacións Power Point acompañados de exposicións 
orais. Utilizaránse como instrumentos de traballo ordenadores, canón, reproductores de DVD... 

- Denvolvemento da competencia lingüistica  a través comprensión de textos relacionados co mundo empresarial, económico e 
do cotidiá; Redacción de traballos, grupais e individuais, exámes para a  linguaxe escrita. Exposición de traballos, argumentación, 
debates na aula, participación oral para expresar a súa opinión para a linguaxe oral. Así como interpretación de imaxes, publicidade, 
slogans, e otras informacións non verbais da nosa sociedade. 

-  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor : identificar as vantaxes e inconvintes de traballar para se mesmo.  Habilidades 
sociais: confianza, respeto, responsabilidade, iniciativa, liderazgo, traballo en equipo. Xestión de proxectos e resolución  de 
problemas. Capacidade de adaparse os cambios. 

 
2. OBXECTIVOS 

Os obxectivos xerais do bacharelato recollidos no DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia son:. 
 

Artigo 26. Obxectivos  

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:  

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha con- ciencia cívica responsable, inspirada 
polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 
corresponsa- bilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.  

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma respon- sable e autónoma e desenvolver o seu 
espírito crítico. Ser quen de prever e resolver paci- ficamente os conflitos persoais, familiares e sociais.  

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as 
desigualdades e discriminacións existentes e, en parti- cular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 
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discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 
discapacidade.  

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe 
e como medio de desenvolvemento persoal.  

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.  

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.  

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comu- nicación.  

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus an- tecedentes históricos e os principais 
factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.  

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade 
elixida.  

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de 
forma crítica a contribución da ciencia e da tec- noloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 
respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.  

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciati- va, traballo en equipo, confianza nun 
mesmo e sentido crítico.  

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento 
cultural.  

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos 
saudables.  

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.  

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no 
contexto dun mundo globalizado.  
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3. CONTIDOS  , ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

 Economía da Empresa. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 Bloque 1. A empresa  

 a 

 d 

 i 

 l 

 m 

 B1.1. A empresa e o/a empresario/a. 

 B1.2. Elementos, funcións e obxectivos 
da empresa. 

 B1.3. Clases de empresas. 

 B1.4. Marco xurídico da actividade 
empresarial. 

 B1.1. Describir e interpretar os 
elementos da empresa, as clases de 
empresas e as súas funcións na 
economía, así como as formas 
xurídicas que adoptan, e relacionar con 
cada unha as responsabilidades legais 
dos/das propietarios/as e xestores/as, e 
as esixencias de capital. 

 EEB1.1.1. Distingue as formas 
xurídicas das empresas e relaciónaas 
coas esixencias de capital e coas 
responsabilidades para cada tipo. 

 CD 

 CMCCT 

 CSIE 

 EEB1.1.2. Identifica e valora as formas 
xurídicas de empresa máis apropiadas 
en cada caso en función das 
características concretas, aplicando o 
razoamento sobre clasificación das 
empresas. 

 CD 

 CMCCT 

 EEB1.1.3. Analiza, para un 
determinado caso práctico, os criterios 
de clasificación de empresas: segundo 
a natureza da actividade que 
desenvolven, a súa dimensión, o nivel 
tecnolóxico que alcanzan, o tipo de 
mercado en que operan, a fórmula 
xurídica que adoptan, e o seu carácter 
público ou privado. 

  CAA 

 CD 

 CMCCT 

 EEB1.1.4. Describe os elementos da 
empresa en relación coas funcións que 
desenvolven e os obxectivos que 
procuran dentro do sistema. 

 CCL 

 CSIEE 

 a 

 d 

 h 

 i 

 B1.5. Contorno da empresa. 

 B1.6. Responsabilidade social e 
ambiental da empresa. 

 B1.7. Funcionamento e creación de 

 B1.2. Identificar e analizar os trazos 
principais do contorno en que a 
empresa desenvolve a súa actividade e 
explicar, a partir deles, as estratexias e 
as decisións adoptadas, e as posibles 

 EEB1.2.1. Identifica os tipos de 
empresas e de empresarios/as que 
actúan no seu contorno, así como a 
forma de relacionar co seu contorno 
máis próximo. 

 CD 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 
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 l 

 m 

 p 

valor. implicacións sociais e ambientais da 
súa actividade. 

 EEB1.2.2. Analiza a relación entre 
empresa, sociedade e ambiente, e 
valora os efectos positivos e negativos 
das actuacións das empresas nas 
esferas social e ambiental. 

 CD 

 CSC 

 CSIEE 

 EEB1.2.3. Analiza a actividade das 
empresas como elemento dinamizador 
de progreso, estimando a súa creación 
de valor para a sociedade e para a 
cidadanía.  

  CSC 

 CSIEE 

 Bloque 2. Desenvolvemento da empresa  

 d 

 i 

 l 

 m 

 B2.1. Localización e dimensión 
empresarial. 

 B2.2. Estratexias de crecemento 
interno e externo. 

 B2.3. Pequenas e medianas empresas: 
estratexias de mercado. 

 B2.4. Importancia das pequenas e 
medianas empresas (PME) na 
economía. 

 B2.5. Internacionalización, competencia 
global e tecnoloxía. 

 B2.6. Empresa multinacional: aspectos 
positivos e negativos do seu 
funcionamento. 

 B2.1. Identificar e analizar as 
estratexias de crecemento e as 
decisións tomadas polas empresas, 
tendo en consideración as 
características do marco global en que 
actúan. 

 EEB2.1.1. Describe e analiza os 
factores que determinan a localización 
e a dimensión dunha empresa, e valora 
a transcendencia futura para a 
empresa desas decisións. 

 CCL 

 CMCCT 

 EEB2.1.2. Valora o crecemento da 
empresa como estratexia competitiva e 
relaciona as economías de escala coa 
dimensión óptima da empresa. 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

 EEB2.1.3. Identifica e explica as 
estratexias de especialización e 
diversificación. 

 CCL 

 CMCCT 

 CSIEE 

 EEB2.1.4. Analiza as estratexias de 
crecemento interno e externo a partir 
de supostos concretos. 

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

 EEB2.1.5. Examina o papel das 
pequenas e das medianas empresas 
no noso país, e valora as súas 
estratexias e as súas formas de actuar, 
así como as súas vantaxes e os seus 
inconvenientes. 

  CSC 

 CSIEE 

 EEB2.1.6. Describe as características e 
as estratexias de desenvolvemento da 
empresa multinacional, e valora a 
importancia da responsabilidade social 
e ambiental. 

 CCL  

 CSC 

 CMCCT 
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 EEB2.1.7. Estuda o impacto da 
incorporación da innovación e das 
novas tecnoloxías na estratexia da 
empresa, e relaciónao coa capacidade 
para competir de xeito global. 

 CD 

 CMCCT 

 CSC 

 Bloque 3. Organización e dirección da empresa  

 d 

 i 

 l 

 m 

 p 

 B3.1. División técnica do traballo e 
necesidade de organización no 
mercado actual. 

 B3.2. Funcións básicas da dirección. 

 B3.3. Planificación e toma de decisións 
estratéxicas. 

 B3.4. Organización formal e informal da 
empresa: deseño e análise da súa 
estrutura. 

 B3.5. A xestión dos recursos humanos 
e a súa incidencia na motivación. 

 B3.6. Os conflitos de intereses e as 
súas vías de negociación. 

 B3.1. Explicar a planificación, a 
organización e a xestión dos recursos 
dunha empresa, valorando as posibles 
modificacións para realizar en función 
do ámbito en que desenvolve a súa 
actividade e dos obxectivos 
formulados. 

 EEB3.1.1. Reflexiona sobre a división 
técnica do traballo nun contexto global 
de interdependencia económica para 
valorar as súas consecuencias sociais. 

 CMCCT 

 CSC 

 EEB3.1.2. Describe a estrutura 
organizativa, o estilo de dirección, as 
canles de información e de 
comunicación, o grao de participación 
na toma de decisións e a organización 
informal da empresa. 

 CCL 

 CMCCT 

 CSIEE 

 EEB3.1.3. Identifica a función de cada 
área de actividade da empresa 
(aprovisionamento, produción e 
comercialización, investimento e 
financiamento, recursos humanos e 
administrativa), así como as súas 
interrelacións. 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

 EEB3.1.4. Investiga sobre a 
organización nas empresas do seu 
ámbito máis próximo e identifica 
vantaxes e inconvenientes, detecta 
problemas para solucionar, e describe 
propostas de mellora. 

 CAA 

 CD 

 CSC 

 CSIEE 

 EEB3.1.5. Aplica os seus 
coñecementos a unha organización 
concreta, para detectar problemas e 
propor melloras. 

  CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 EEB3.1.6. Valora a importancia dos 
recursos humanos nunha empresa e 
analiza diferentes maneiras de abordar 
a súa xestión e a súa relación coa 
motivación e a produtividade. 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 
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 Bloque 4. A función produtiva  

 a 

 i 

 l 

 m 

 B4.1. Produción e proceso produtivo. 

 B4.2. Función de produción. 
Produtividade e eficiencia 

 B4.3. Investigación, desenvolvemento e 
innovación (I+D+i) como elementos 
clave para o cambio tecnolóxico e a 
mellora da competitividade empresarial. 

 B4.1. Analizar procesos produtivos 
desde a perspectiva da eficiencia e a 
produtividade, e recoñecer a 
importancia da I+D+i. 

 EEB4.1.1. Realiza cálculos da 
produtividade de distintos factores e 
interpreta os resultados obtidos, 
coñecendo medios e alternativas de 
mellora da produtividade nunha 
empresa. 

 CD 

 CMCCT 

 EEB4.1.2. Analiza e valora a relación 
entre a produtividade e os salarios 
dos/das traballadores/as. 

 CMCCT 

 CSC 

 EEB4.1.3. Reflexiona sobre a 
importancia para a sociedade e para a 
empresa da investigación e da 
innovación tecnolóxica en relación coa 
competitividade e o crecemento. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 i 

 l 

 m 

 B4.4. Custos: clasificación e cálculo 
dos custos na empresa. 

 B4.5. Cálculo e interpretación do limiar 
de rendibilidade da empresa. 

 B4.2. Determinar a estrutura de 
ingresos e custos dunha empresa, 
calculando o seu beneficio e o seu 
limiar de rendibilidade, a partir dun 
suposto formulado. 

 EEB4.2.1. Distingue os ingresos e os 
custos dunha empresa, calcula o seu 
beneficio ou a súa perda xerados ao 
longo do exercicio económico, 
aplicando razoamentos matemáticos, e 
interpreta os resultados. 

 CD 

 CMCCT 

 EEB4.2.2. Identifica e calcula os tipos 
de custos, ingresos e beneficios dunha 
empresa, e represéntaos graficamente. 

 CD 

 CMCCT 

 EEB4.2.3. Calcula o limiar de vendas 
(de rendibilidade) necesario para a 
supervivencia da empresa. 

 CD 

 CMCCT 

 EEB4.2.4. Analiza os métodos custo 
beneficio e custo eficacia como 
instrumentos de medida e avaliación 
que axudan á toma de decisións. 

 CMCCT 

 CSIEE 

 i 

 l 

 m 

 B4.6. Os inventarios da empresa e os 
seus custos. Modelos de xestión de 
inventarios. 

 B4.3. Describir os conceptos 
fundamentais do ciclo de inventario e 
manexar os modelos de xestión. 

 EEB4.3.1. Identifica os custos que xera 
o almacén e resolve casos prácticos 
sobre o ciclo de inventario. 

 CD 

 CMCCT 

 EEB4.3.2. Valora as existencias en 
almacén mediante diferentes métodos. 

  CD 

 CMCCT 
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 EEB4.3.3. Valora a relación entre o 
control de inventarios e a produtividade 
e a eficiencia nunha empresa. 

 

 

 CMCCT 

 CSIEE 

 Bloque 5. A función comercial da empresa  

 d 

 h 

 i 

 l 

 m 

 B5.1. Departamento comercial da 
empresa 

 B5.2. Concepto e clases de mercado. 

 B5.3. Técnicas de investigación de 
mercados. 

 B5.4. Comportamento do/da 
consumidor/a e segmentación de 
mercados. 

 B5.5. Variables do márketing-mix e 
elaboración de estratexias. 

 B5.6. Estratexias de márketing e ética 
empresarial. 

 B5.7. Tecnoloxías da información e das 
comunicacións e márketing. 

 B5.1. Analizar as características do 
mercado e explicar, de acordo con 
elas, as políticas de márketing 
aplicadas por unha empresa ante 
diferentes situacións e obxectivos. 

 EEB5.1.1. Caracteriza un mercado en 
función de diferentes variables como, 
por exemplo, o número de 
competidores e o produto vendido. 

 CSIEE 

 EEB5.1.2. Identifica e adapta a cada 
caso concreto as estratexias e os 
enfoques de márketing. 

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

 EEB5.1.3. Interpreta e valora 
estratexias de márketing, incorporando 
nesa valoración consideracións de 
carácter ético, social e ambiental. 

 CD 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

 EEB5.1.4. Comprende e explica as 
fases e as etapas da investigación de 
mercados. 

 CCL 

 CMCCT 

 EEB5.1.5. Aplica criterios e estratexias 
de segmentación de mercados en 
casos prácticos. 

 CD 

 CMCCT 

 EEB5.1.6. Analiza e valora as 
oportunidades de innovación e 
transformación do márketing que 
xorden co desenvolvemento das 
tecnoloxías da información e da 
comunicación. 

 CD 

 CMCCT 

 CSC 

 EEB5.1.7. Describe a organización e o 
funcionamento do departamento 
comercial da empresa. 

  CCL 

 CMCCT 

 EEB5.1.8. Determina as necesidades 
da clientela en relación coas 
características dos produtos ou dos 

 CD 

 CMCCT  

 CSC 
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servizos ofrecidos pola empresa. 

 Bloque 6. A información na empresa  

 d 

 g 

 h 

 i 

 l 

 m 

 B6.1. Obrigas contables da empresa. 

 B6.2. A composición do patrimonio e a 
súa valoración. 

 B6.3. Resultados da empresa. 

 B6.4. As contas anuais e a imaxe fiel. 

 B6.5. Elaboración do balance e da 
conta de perdas e ganancias. 

 B6.6. Análise e interpretación da 
información contable. 

 B6.1. Identificar os datos máis 
salientables do balance e da conta de 
perdas e ganancias, explicar o seu 
significado, diagnosticar a situación a 
partir da información obtida e propor 
medidas para a súa mellora. 

 EEB6.1.1. Recoñece os elementos 
patrimoniais e a función que teñen 
asignada. 

 CMCCT 

 CSIEE 

 EEB6.1.2. Identifica, valora e clasifica 
os bens, os dereitos e as obrigas da 
empresa en masas patrimoniais. 

 CMCCT 

 EEB6.1.3. Interpreta a correspondencia 
entre os investimentos e o seu 
financiamento. 

 CAA 

 EEB6.1.4. Detecta posibles desaxustes 
no equilibrio patrimonial, na solvencia e 
no apancamento da empresa, mediante 
a utilización de rateos. 

 CMCCT 

 EEB6.1.5. Propón medidas correctoras 
axeitadas en caso de se detectar 
desaxustes patrimoniais ou financeiros. 

 CAA 

 CSIEE 

 EEB6.1.6. Recoñece a importancia do 
dominio das operacións matemáticas e 
dos procedementos propios das 
ciencias sociais como ferramentas que 
facilitan a solución de problemas 
empresariais. 

 CMCCT 

 CD 

 EEB6.1.7. Recoñece a conveniencia do 
equilibrio económico, patrimonial e 
financeiro da empresa. 

 CMCCT 

 CSIEE 

 EEB6.1.8. Valora a importancia da 
información na toma de decisións. 

 CAA 

 CSIEE 

 EEB6.1.9. Calcula o resultado do 
exercicio económico da empresa, 
empregando os criterios de imputación 
aplicables. 

 CD 

 CMCCT 

 EEB61.10. Identifica, interpreta e 
clasifica os elementos do resultado da 

 CD 
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empresa.  CMCCT 

 CSIEE 

 a 

 c 

 d 

 h 

 i 

 l 

 m 

 B6.7. Fiscalidade empresarial: 
principais figuras impositivas e 
elementos clave do súa estrutura e do 
seu funcionamento. 

 B6.2. Recoñecer a importancia do 
cumprimento das obrigas fiscais e 
explicar os impostos que afectan as 
empresas. 

 EEB6.2.1. Identifica as obrigas fiscais 
das empresas segundo a súa 
organización e a actividade que 
desenvolvan. 

 CMCCT 

 CSIEE 

 EEB6.2.2. Describe o funcionamento 
básico dos impostos que recaen sobre 
as empresas e destaca as principais 
diferenzas entre eles. 

 CCL 

 CMCCT 

 EEB6.2.3. Valora a achega que supón 
para a riqueza nacional a carga 
impositiva que soportan as empresas. 

 CSC 

 Bloque 7. A función financeira  

 d 

 g 

 i 

 l 

 m 

 B7.1. Estrutura económica e financeira 
da empresa. 

 B7.2. Concepto e clases de 
investimento. 

 B7.3. Valoración e selección de 
proxectos de investimento. 

 B7.4. Fontes de financiamento interno 
e externo da empresa. Novas formas 
de financiamento. 

 B7.5. Ciclos da empresa. 

 B7.6. Período medio de maduración. 

 B7.1. Valorar proxectos de 
investimento, xustificar razoadamente a 
selección da alternativa máis 
vantaxosa, diferenciar as posibles 
fontes de financiamento nun 
determinado suposto e razoar a 
elección máis axeitada. 

 EEB7.1.1. Coñece e enumera os 
métodos estáticos (prazo de 
recuperación) e dinámicos (criterio do 
valor actual neto) para seleccionar e 
valorar investimentos. 

 CD 

 CSIEE 

 CMCCT 

 EEB7.1.2. Aplica métodos estáticos 
(prazo de recuperación) e dinámicos 
(valor actual neto), nun suposto 
concreto de selección de alternativas 
de investimento para unha empresa. 

  CD 

 CMCCT 

 EEB7.1.3. Explica as posibilidades de 
financiamento das empresas 
diferenciando o externo e o interno, a 
curto e a longo prazo, así como o custo 
de cada un e as implicacións na 
marcha da empresa. 

  CCL 

 CMCCT 

 EEB7.1.4. Analiza, nun suposto 
concreto de financiamento externo, as 
opcións posibles, os seus custos e as 
variantes de amortización. 

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

 EEB7.1.5. Analiza e avalía, a partir 
dunha necesidade concreta, as 

 CAA 

 CMCCT 
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posibilidades que teñen as empresas 
de recorrer ao mercado financeiro. 

 CSIEE 

 EEB7.1.6. Valora as fontes externas e 
internas de financiamento da empresa. 

 CMCCT 

 CSIEE 

 EEB7.1.7. Analiza e expresa as 
opcións financeiras que mellor se 
adaptan a un caso concreto de 
necesidade financeira. 

 CAA 

 CMCCT 

 EEB7.1.8. Aplica os coñecementos 
tecnolóxicos á análise e á resolución de 
supostos. 

  CD 

 CMCCT 

 EEB7.1.9. Identifica e describe os 
ciclos da actividade da empresa e as 
súas fases. 

 CCL 

 CMCCT 

 CSIEE 

 EEB7.1.10. Calcula, para un 
determinado suposto práctico, os 
períodos de maduración da empresa, e 
distingue as súas fases. 

 CMCCT 

 CAA 

 CD 



Dpto Economía- IES A Sangriña 2020-21 

38 

4. BLOQUES DE CONTIDOS 

A materia de Economia da Empresa esta divida en 7 bloques: 

 Bloque 1: A empresa. 

 Bloque 2: Desenvolvemento da empresa. 

 Bloque 3: Organizacion e dirección da empresa. 

 Boque 4: A función productiva. 

 Bloque 5: A función comercial da empresa. 

 Bloque 6: A información na empresa. 

 Bloque 7: A función financeira. 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

BLOQUE UNIDADES DIDÁCTICAS SESIÓNS TEMPORALIZACIÓN TOTAL SESIÓNS 

BLOQUE 1: A EMPRESA UD. 1: A EMPRESA 

UD. 2: O CONTORNO DA 

EMPRESA 

UD. 3: CLASES DE EMPRESAS 

UD. 4: NORMAS MERCANTILES, 

LABORAIS E FISCAIS QUE 

REGULAN A VIDA DA EMPRESA 

 

6 

6 

 

11 

 

 

8 

 

 

 

 

1º TRIMESTRE 

 

 

 

 

38 

BLOQUE 2: DESENVOLVEMENTO 

DA EMPRESA 

UD. 5: A DIMENSIÓN 

EMPRESARIAL 

6  

1º TRIMESTRE 

BLOQUE 3: ORGANIZACIÓN E 

DIRECCIÓN DA EMPRESA 

UD. 6: A FUNCIÓN DE 

ORGANIZACIÓN NA EMPRESA 

8  

2º TRIMESTRE 

 

 

 

38 
BLOQUE 4: A FUNCIÓN 

PRODUTIVA 

UD. 9: A ACTIVIDADE 

PRODUTIVA DA EMPRESA 

18 2º TRIMESTRE 

BLOQUE 5: A FUNCIÓN 

COMERCIAL DA EMPRESA 

UD. 7: A ACTIVIDADE 

COMERCIAL DA EMPRESA 

UD. 8: O MARKETING-MIX 

6 

 

6 

2º TRIMESTRE 

BLOQUE 6: A INFORMACIÓN NA 

EMPRESA 

UD. 10: AS CONTAS ANUAIS 

UD. 11: ANÁLISIS ECONÓMICO 

E FINANCEIRO 

18 

 

9 

3º TRIMESTRE   

 

40 

BLOQUE 7: A FUNCIÓN 

FINANCEIRA 

UD. 12: INVERSIÓN E 

FINANCIACIÓN 

 

12 

3º TRIMESTRE 

TOTAL SESIONES CURSO 114  116 
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5. ESTANDARES DE APRENDIZAXE, TEMPORALIZACIÓN e PONDERACIÓN,  CONTIDOS MÍNIMOS, 
COMPETENCIAS CLAVE, ELEMENTOS TRANSVERSAIS E INSTRUMENTOS DE AVALIACION (taboa) 

 
 

Economía da Empresa. 2º de bacharelato 

 
  

Estándares de aprendizaxe % U.D. G.M.C. 
Competenci

as clave 

Elementos 
transverais 

Instrumentos de avaliación 

Bloque 1. A empresa 
EEB1.1.1. Distingue as formas xurídicas das 
empresas e relaciónaas coas esixencias de 
capital e coas responsabilidades para cada 
tipo. 

15% 

   3 

50% 
Relaciona as formas xurídicas coas 
exisencias de capital e 
responsabilidade  

 CD 

 CMCCT 

 CSIE 

CA  
TIC 
EMP 

-Proba escrita 
-Taboas de observación 

  50% 
Identifica formas xurídicas de empresa 

   

EEB1.1.2. Identifica e valora as formas 
xurídicas de empresa máis apropiadas en 
cada caso en función das características 
concretas, aplicando o razoamento sobre 
clasificación das empresas. 

3 

 CD 

 CMCCT 

CA 
TIC 
 

-Proba escrita 
-Taboas de observación 

EEB1.1.3. Analiza, para un determinado caso 
práctico, os criterios de clasificación de 
empresas: segundo a natureza da actividade 
que desenvolven, a súa dimensión, o nivel 
tecnolóxico que alcanzan, o tipo de mercado 
en que operan, a fórmula xurídica que 
adoptan, e o seu carácter público ou privado. 

2 

50% 
Clasifica as empresas por actividade, 
dimensión, caracter público ou 
privado, tipo de mercado ou forma 
xurídica  

  CAA 

 CD 

 CMCCT 

EMP 
CA 
TIC 

-Proba escrita 
-Taboas de observación 

EEB1.1.4. Describe os elementos da empresa 
en relación coas funcións que desenvolven e 
os obxectivos que procuran dentro do sistema. 

1 

50% 
Describe obxetivo e funcions  dunha 
empresa  

 CCL 

 CSIEE 

CL    
EOE 
EMP 

-Proba escrita 
-Taboas de observación 

EEB1.2.1. Identifica os tipos de empresas e de 
empresarios/as que actúan no seu contorno, 
así como a forma de relacionar co seu 
contorno máis próximo. 

1,2,3 

50% 
Identifica tipos de empresas e 
empresarios 

 CD 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

CA 
TIC  
EC 
EMP 

-Proba escrita 
-Taboas de observación 
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EEB1.2.2. Analiza a relación entre empresa, 
sociedade e ambiente, e valora os efectos 
positivos e negativos das actuacións das 
empresas nas esferas social e ambiental. 

2,4,5 

50% 
Valora os efectos positivos e negativos 
das actuación das empresas no seu 
entorno 

 CD 

 CSC 

 CSIEE 

TIC 
CA 
EC 
EMP 

-Proba escrita 
-Taboas de observación 

EEB1.2.3. Analiza a actividade das empresas 
como elemento dinamizador de progreso, 
estimando a súa creación de valor para a 
sociedade e para a cidadanía.  

1 

50% 
Recoñece a creación de valor que 
aporta a empresa a sociedade. 

  CSC 

 CSIEE 

 

EC  
EMP 

-Proba escrita 
-Taboas de observación 

Bloque 2. Desenvolvemento da empresa 
EEB2.1.1. Describe e analiza os factores que 
determinan a localización e a dimensión dunha 
empresa, e valora a transcendencia futura 
para a empresa desas decisións. 

10% 

5 

50% 
Describe os factores que determinan a 
localización e dimensión duha 
empresa 

 CCL 

 CMCCT 
CL  
EOE 
TIC 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

EEB2.1.2. Valora o crecemento da empresa 
como estratexia competitiva e relaciona as 
economías de escala coa dimensión óptima da 
empresa. 

5 

50% 
Comprende as estratexias 
competitivas e define as economías de 
escala 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE CA 
TIC 
EMP 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

EEB2.1.3. Identifica e explica as estratexias de 
especialización e diversificación. 

5 

50% 
Explica brevemente as estratexias de 
especialización e diversificación 

 CCL 

 CMCCT 

 CSIEE 

CL  
EOE 
TIC 
EMP 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

EEB2.1.4. Analiza as estratexias de 
crecemento interno e externo a partir de 
supostos concretos. 

5 

50% 
Diferencia as estratexias de 
crecemento interno e externo 

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

EMP 
CA 
TIC 
 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

EEB2.1.5. Examina o papel das pequenas e 
das medianas empresas no noso país, e 
valora as súas estratexias e as súas formas de 
actuar, así como as súas vantaxes e os seus 
inconvenientes. 

5 

50% 
Recoñece as vantaxes e incovenientes 
das PYMES 

  CSC 

 CSIEE 

 
EC 
EMP 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 
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EEB2.1.6. Describe as características e as 
estratexias de desenvolvemento da empresa 
multinacional, e valora a importancia da 
responsabilidade social e ambiental. 

5 

50% 
Describe brevemente a importancia da 
RSE das multinacionais 

 CCL  

 CSC 

 CMCCT CL 
EOE 
TIC 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

EEB2.1.7. Estuda o impacto da incorporación 
da innovación e das novas tecnoloxías na 
estratexia da empresa, e relaciónao coa 
capacidade para competir de xeito global. 

5,8,9 

50% 
Recoñece a importancia das novas 
tecnoloxias nas estratexias de 
competitividad  CD 

 CMCCT 

 CSC 

CA 
TIC 
EC 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

Bloque 3. Organización e dirección da empresa 

EEB3.1.1. Reflexiona sobre a división técnica 
do traballo nun contexto global de 
interdependencia económica para valorar as 
súas consecuencias sociais. 

10% 

6 

50% 
Relaciona división técnica do traballo 
con interdependencia e globalización 

 CMCCT 

 CSC 

TIC 
EC 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

EEB3.1.2. Describe a estrutura organizativa, o 
estilo de dirección, as canles de información e 
de comunicación, o grao de participación na 
toma de decisións e a organización informal 
da empresa. 

6 

50% 
Explica a estructura organizativa 
xerarquica e a funcional. 
Define os estilos de direccion 
Diferencia organización formal e 
informal 

 

 CCL 

 CMCCT 

 CSIEE 

CL  
TIC 
EMP 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

EEB3.1.3. Identifica a función de cada área de 
actividade da empresa (aprovisionamento, 
produción e comercialización, investimento e 
financiamento, recursos humanos e 
administrativa), así como as súas 
interrelacións. 

1,6 

50% 
identifica a función básica de cada 
actividade da empresa 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

CA 
TIC 
EMP 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

EEB3.1.4. Investiga sobre a organización nas 
empresas do seu ámbito máis próximo e 
identifica vantaxes e inconvenientes, detecta 
problemas para solucionar, e describe 
propostas de mellora. 

6 

25% 

 
 CAA 

 CD 

 CSC 

 CSIEE 

EMP 
CA 
TIC  
EC 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 
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EEB3.1.5. Aplica os seus coñecementos a 
unha organización concreta, para detectar 
problemas e propor melloras. 

1,3,6 

25% 
  CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

EMP 
TIC 

-Proba escrita 
- Proba oral 
- Taboas de observación 

EEB3.1.6. Valora a importancia dos recursos 
humanos nunha empresa e analiza diferentes 
maneiras de abordar a súa xestión e a súa 
relación coa motivación e a produtividade. 

6,9 

50% 
Valora a relación entre motivacion e 
productividade 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

EMP 
EC 
 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

Bloque 4. A función produtiva 
EEB4.1.1. Realiza cálculos da produtividade 
de distintos factores e interpreta os resultados 
obtidos, coñecendo medios e alternativas de 
mellora da produtividade nunha empresa. 

15% 

6,9 

50% 
Calcula a productividad por factor e a 
productividade global 

 CD 

 CMCCT 

CA 
TIC 
 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

EEB4.1.2. Analiza e valora a relación entre a 
produtividade e os salarios dos/das 
traballadores/as. 

4,6,9 

50% 

 
 CMCCT 

 CSC 

TIC 
EC 
 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

EEB4.1.3. Reflexiona sobre a importancia para 
a sociedade e para a empresa da 
investigación e da innovación tecnolóxica en 
relación coa competitividade e o crecemento. 

5,9 

50% 
 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

EMP 
TIC 
EC 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

EEB4.2.1. Distingue os ingresos e os custos 
dunha empresa, calcula o seu beneficio ou a 
súa perda xerados ao longo do exercicio 
económico, aplicando razoamentos 
matemáticos, e interpreta os resultados. 

9,10 

50% 
Distingue ingresos e custos. 
Calcula o resultado do exercicio 
económico e intrepreta de forma 
sinxela o resultado 

 CD 

 CMCCT 

CA  
TIC 
 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 
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EEB4.2.2. Identifica e calcula os tipos de 
custos, ingresos e beneficios dunha empresa, 
e represéntaos graficamente. 

9,10 

50% 
Calcula coste total, coste fixo, coste 
variable, coste unitario, coste marxinal, 
ingresos totales, ingresos unitarios e 
beneficio dunha empresa 

 CD 

 CMCCT 

CA 
TIC 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

EEB4.2.3. Calcula o limiar de vendas (de 
rendibilidade) necesario para a supervivencia 
da empresa. 

9 

100% 

 
 CD 

 CMCCT 

CA 
TIC 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

EEB4.2.4. Analiza os métodos custo beneficio 
e custo eficacia como instrumentos de medida 
e avaliación que axudan á toma de decisións. 

9,10 

50% 
Analiza o método custo beneficio  CMCCT 

 CSIEE 

TIC 
EMP 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

EEB4.3.1. Identifica os custos que xera o 
almacén e resolve casos prácticos sobre o 
ciclo de inventario. 

9 

50% 
Aplica método wilson, ABC, para 
control de almacén  

 

 CD 

 CMCCT 

CA 
TIC 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

EEB4.3.2. Valora as existencias en almacén 
mediante diferentes métodos. 

9 

50% 
Valora existencias polo método PMP e 
FIFO 

 

  CD 

 CMCCT 

CA 
TIC 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

 EEB4.3.3. Valora a relación entre o 
control de inventarios e a produtividade 
e a eficiencia nunha empresa. 
 

 

9 

25% 

 
 CMCCT 

 CSIEE 

TIC 
EMP 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

Bloque 5. A función comercial da empresa 
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 EEB5.1.1. Caracteriza un mercado en 
función de diferentes variables como, 
por exemplo, o número de competidores 
e o produto vendido. 

15% 

7 

50% 
Clasifica o mercado en funcion do 
número de oferentes 

CSIEE 
 

EMP  -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

 EEB5.1.2. Identifica e adapta a cada 
caso concreto as estratexias e os 
enfoques de márketing. 7,8 

50% 
Recoñece as estratexias de marketing 
para producto, precio, distribución e 
comunicación 

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

EMP 
CA 
TIC 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

 EEB5.1.3. Interpreta e valora estratexias 
de márketing, incorporando nesa 
valoración consideracións de carácter 
ético, social e ambiental. 

7,8 

50% 
 

 

 CD 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

CA 
TIC 
EC 
EMP 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

 EEB5.1.4. Comprende e explica as 
fases e as etapas da investigación de 
mercados. 7 

50% 
Explica brevemente as etapas da 
investigación de mercados 

 CCL 

 CMCCT 

CL  
EOE 
TIC 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

 EEB5.1.5. Aplica criterios e estratexias 
de segmentación de mercados en casos 
prácticos. 7 

50% 

 
 CD 

 CMCCT 

CA 
TIC 
 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

 EEB5.1.6. Analiza e valora as 
oportunidades de innovación e 
transformación do márketing que xorden 
co desenvolvemento das tecnoloxías da 
información e da comunicación. 

7,8 

50% 
Valora a importancia das novas 
tecnoloxías nas estratexias de 
marketing 

 CD 

 CMCCT 

 CSC 

CA 
TIC 
EC 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

 EEB5.1.7. Describe a organización e o 
funcionamento do departamento 
comercial da empresa. 7 

50% 

 
  CCL 

 CMCCT 

CL  
EOE 
TIC 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 
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 EEB5.1.8. Determina as necesidades da 
clientela en relación coas características 
dos produtos ou dos servizos ofrecidos 
pola empresa. 

7,8 

50% 
Determina a clientela real e potencial  CD 

 CMCCT 

 CSC 

CA 
TIC 
EC 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

Bloque 6. A información na empresa 

 EEB6.1.1. Recoñece os elementos 
patrimoniais e a función que teñen 
asignada. 

20% 

10 

100% 

 
 CMCCT 

 CSIEE 

TIC 
EMP 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

 EEB6.1.2. Identifica, valora e clasifica os 
bens, os dereitos e as obrigas da 
empresa en masas patrimoniais. 10 

50% 
Clasifica os bens, os dereitos e as 
obrigas da empresa en masas 
patrimoniais 

CMCCT 
 

TIC  -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

 EEB6.1.3. Interpreta a correspondencia 
entre os investimentos e o seu 
financiamento. 

10,11
,12 

50% 
Recoñece os investimentos e os seu 
financiamento 

CAA EMP  -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

 EEB6.1.4. Detecta posibles desaxustes 
no equilibrio patrimonial, na solvencia e 
no apancamento da empresa, mediante 
a utilización de rateos. 

10,11 

50% 
Recoñece as situacións de equilibrio 
e desequilibrio financeiro 

CMCCT TIC  -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

 EEB6.1.5. Propón medidas correctoras 
axeitadas en caso de se detectar 
desaxustes patrimoniais ou financeiros. 10,11 

50% 

 
 CAA 

 CSIEE 

EMP  -Proba escrita 
 -Taboas de observación 
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 EEB6.1.6. Recoñece a importancia do 
dominio das operacións matemáticas e 
dos procedementos propios das ciencias 
sociais como ferramentas que facilitan a 
solución de problemas empresariais. 

1 a 
12 

50% 
 CMCCT 

 CD 

EMP 
CA  
TIC 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

 EEB6.1.7. Recoñece a conveniencia do 
equilibrio económico, patrimonial e 
financeiro da empresa. 

10,11
,12 

50% 
Recoñece as situacións de equilibrio 
total e normal 

 CMCCT 

 CSIEE 

TIC 
EMP 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

 EEB6.1.8. Valora a importancia da 
información na toma de decisións. 1 a 

12 

50% 

 
 CAA 

 CSIEE 

EMP 
TIC 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

 EEB6.1.9. Calcula o resultado do 
exercicio económico da empresa, 
empregando os criterios de imputación 
aplicables. 

10 

50% 
Calcula o resultado do exercicio 
económico 

 CD 

 CMCCT 

CA  
TIC 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

 EEB61.10. Identifica, interpreta e 
clasifica os elementos do resultado da 
empresa. 10 

50% 

 
 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

CA 
TIC  
EMP 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

 EEB6.2.1. Identifica as obrigas fiscais 
das empresas segundo a súa 
organización e a actividade que 
desenvolvan. 

3,4 

50% 
identifica as obrigas fiscais dos 
autónomos, SA, SL 

 

 CMCCT 

 CSIEE 

TIC 
EMP 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

 EEB6.2.2. Describe o funcionamento 
básico dos impostos que recaen sobre 
as empresas e destaca as principais 
diferenzas entre eles. 

4 

50% 
Recoñece as partes dun imposto  CCL 

 CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 
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 EEB6.2.3. Valora a achega que supón 
para a riqueza nacional a carga 
impositiva que soportan as empresas. 4,10 

50% 
Aplica os distintos tipos impositivos 
dos tributos mais habituais dunha 
empresa 

CSC EC  -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

Bloque 7. A función financeira 

 EEB7.1.1. Coñece e enumera os 
métodos estáticos (prazo de 
recuperación) e dinámicos (criterio do 
valor actual neto) para seleccionar e 
valorar investimentos. 

15% 

12 

 
50% 
identifica VAN E PAYBACK 

 CD 

 CSIEE 

 CMCCT 

CA 
TIC 
EMP 
 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

 EEB7.1.2. Aplica métodos estáticos 
(prazo de recuperación) e dinámicos 
(valor actual neto), nun suposto concreto 
de selección de alternativas de 
investimento para unha empresa. 

12 

 
50% 
Calcula  VAN e PAYBACK  como 
instrumentos de seleccion de 
investimento  dunha empresa 

 CD 

 CMCCT 

CA 
TIC 
 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

 EEB7.1.3. Explica as posibilidades de 
financiamento das empresas 
diferenciando o externo e o interno, a 
curto e a longo prazo, así como o custo 
de cada un e as implicacións na marcha 
da empresa. 

12 

50% 
Identifica as posiblidades de 
finaciamento interno e externo dunha 
empresa a longo e curto prazo 

 CCL 

 CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

 EEB7.1.4. Analiza, nun suposto concreto 
de financiamento externo, as opcións 
posibles, os seus custos e as variantes 
de amortización. 

12 

50% 
Comprende os custos de 
financiamento externo.  
Calcula a amortización lineal 

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

EMP 
CA 
TIC 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

 EEB7.1.5. Analiza e avalía, a partir 
dunha necesidade concreta, as 
posibilidades que teñen as empresas de 
recorrer ao mercado financeiro. 

12 

50% 
Identifica as posibilidades para a 
empresa de acceso o mercado 
financeiro 

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

EMP 
TIC 
EC 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 
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 EEB7.1.6. Valora as fontes externas e 
internas de financiamento da empresa. 

12 

50% 
Recoñece as fontes externas e 
internas de financiamento da empresa 

 CMCCT 

 CSIEE 

TIC 
EMP 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

 EEB7.1.7. Analiza e expresa as opcións 
financeiras que mellor se adaptan a un 
caso concreto de necesidade financeira. 12 

50% 
 CAA 

 CMCCT 

EMP 
TIC 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

 EEB7.1.8. Aplica os coñecementos 
tecnolóxicos á análise e á resolución de 
supostos. 

1 a 
12 

25% 
  CD 

 CMCCT 

CA 
TIC 
 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

 EEB7.1.9. Identifica e describe os ciclos 
da actividade da empresa e as súas 
fases. 

11, 
12 

50% 
Identifica os ciclos da actividade dunha 
empresa 

 CCL 

 CMCCT 

 CSIEE 

CL 
EOE 
TIC 
EMP 

 -Proba escrita 
 -Taboas de observación 

 EEB7.1.10. Calcula, para un 
determinado suposto práctico, os 
períodos de maduración da empresa, e 
distingue as súas fases. 

11 

50% 
Distingue as fases do periodo medio 
de maduración 

 CMCCT 

 CAA 

 CD 

TIC 
EMP 
CA 

 -Proba escrita 
- Taboas de observación 
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LENDA COMPETENCIAS           LENDA TRANSVERSAIS  
  
CCL   Comunicación  lingüística                                                                                              CL  Comprensión lectora 
CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía   EOE  Expresión oral e escrita   
CD   Competencia dixital          CA  Comunicación audiovisual 
  
CAA   Competencia aprender a aprender        TIC  Tecnoloxías da información e   

 comunicación   
CSC   Competencias sociais e cívicas         EMP  Emprendemento 
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor               EC  Educación cívica  
CCEC   Conciencia e expresións culturais        PV  Prevención da violencia  
 
 

G.M.C.: Grao mínimo de consecución-    

Nos apartados que non esté especificado e concretado o grao mínimo de consecución aplicarase os criterios  estipulados na taboa seguinte: 
 

G.M.C. - Grao Mínimo de Consecución 

25% 50% 100% 

Só fai a representación gráfica  pero 
non interpeta de forma axeitada a 
totalidade  dos datos 

Recoñece, clasifica, relaciona, utiliza, Identifica, calcula, 
razoa, a mitade dos apartados propostos. 
Exemplo: sobre  4  apartados  2 
  

Estandar tal 
como está 
plantexado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Dpto Economía- IES A Sangriña 2020-21 

50 

 

6. METODOLOXIA 

Partirase da competencia inicial do alumno, coñecida a través dunha avaliación inicial ó inicio de cada tema, e terase en 
conta a diversidade e os distintos ritmos e estilos de aprendizaxe, así como a dispoñibilidade de recursos e as condicións 
socioculturais do alumnado. 

O modelo de aprendizaxe, tratarase que sexa mixto, conxugarase a necesaria transmisión de coñecementos con un 
método o máis activo posible que permita ós alumnos/as ser participativos tanto no ámbito individual como colectivo, xa que as 
persoas aprenden de modo significativo cando constrúen de forma activa os seus propios coñecementos. Noutras palabras, 
intercalarase a explicación do profesor co comentario activo e colectivo dos alumnos na aula, e coa realización de exercicios e 
traballos, tanto individuais como colectivos, e fomentarase a aprendizaxe por proxectos cun enfoque orientado á resolución de 
problemas, todo iso usando as TICs por parte dos alumnos/as. Este proceso require un certo nivel de intencionalidade e 
predisposición, na persoa que aprende, para incorporar os novos coñecementos na súa estrutura cognitiva, pero tamén que o 
docente intente espertar e manter a motivación do alumno/a. 
Realizaranse actividades, exercicios e tarefas seguindo os métodos do aprendizaxe cooperativo.  

Os equipos serán feitos o principio de cada trimestre, para resolución de exercicios,  actividades e tarefas, si funcionan 
ben poderan quedar fixos para todo o curso. 

Poderanse empregar para a resolución de certas tarefas estructuras cooperativas simples, complexas e específicas como 
: sumando ideas, o rompecabezas,  números iguais, cadea de preguntas,  mapa conceptual a catro bandas, 1-2-4, folio xiratorio, 
lápices o centro, lectura compartida, o xogo das palabras, reunión de expertos… 

Outras posibles estratexias metodolóxicas: resolución de exercicios, actividades e tarefas; a memorización comprensiva; 
a indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa, etc.; a elaboración de sínteses; a análise de documentos, 
gráficos, táboas de datos, etc.; os comentarios de textos, gráficos, , etc.; a resolución de problemas; o estudo de casos 
(proxectos); e as simulacións. 
 Ademais de : 

- Exposicións orais. 
- Probas escritas/oráis. 
- Taboas de Observación do traballo da aula. 

 
Tendo en conta que o final de 2º de bacharelato, os alumnos teñen que enfrentarse a unha revalida externa mediante unha 
proba escrita, farase fincapé neste tipo de probas o longo de todo o curso co formato estipulado. 
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7. AVALIACION  

A avaliación concíbese e practícase da seguinte maneira: 
 

 Individualizada, centrándose na evolución de cada alumno e na súa situación inicial e particularidades. 

 Integradora, para o cal contempla a existencia de diferentes grupos e situacións e a flexibilidade na aplicación dos criterios de 
avaliación que se seleccionan. 

 Cualitativa, na medida en que se aprecian tódolos aspectos que inciden en cada situación particular e se avalían de forma 
equilibrada os diversos niveis de desenvolvemento do alumno, non só os de carácter cognitivo. 

 Orientadora, dado que achega ó alumno ou alumna a información precisa para mellora-la súa aprendizaxe e adquirir 
estratexias apropiadas. 

 Continua, xa que atende á aprendizaxe como proceso, contrastando os diversos momentos ou fases. Contémplanse tres 
modalidades: 

 
- Avaliación inicial. Proporciona datos sobre o punto de partida de cada alumno, proporcionando unha primeira fonte 

de información sobre os coñecementos previos e características persoais, que permiten unha atención ás diferenzas e 
unha metodoloxía adecuada. Aínda que a materia de Economía de 1º de BACH non ten continuidade na materia de 
Economía da Empresa de 2º de BACH, farase unha avaliación inicial os primeiros días do curso que consistirá na 
resolución grupal dun cuestionario que recolle preguntas abertas que percorren de forma xeral os conceptos 
desenvolvidos ao longo de 1º de BACH e que pretende facer un breve repaso polos contidos vistos e que son precisos 
para o bo seguimento da materia Economía da Empresa de 2º BACH, é unha avaliación activa e participativa, non un 
exame máis, e permite ao alumnado recordar ou clarificar os conceptos básicos xa estudados. Esta misma técnica 
empregarase ao comezo de cada UD, facendo aos alumnos preguntas clave que lles permitan centrar o tema e cuxa 
resposta permita ao profesor coñecer o punto de partida para reforzar, aclarar dúbidas e construír coñecementos. 
 

- Avaliación formativa. Concede importancia á evolución ó longo do proceso, conferindo unha visión das dificultades e 
progresos de cada caso. 
 

- Avaliación sumativa. Establece os resultados ó termo do proceso total de aprendizaxe en cada período formativo e a 
consecución dos obxectivos. 

 
Teranse en conta a seguintes técnicas de avaliación do desempeño e de observación por parte da profesora: 

 
Técnica de avaliación do desempeño: 

 Método de casos 
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 Solución de problemas 

 Debate para formar opinión 

 Técnica de pregunta. 
 

Taboas  de observación que completan as anteriores: 

 Rexistro anecdotario 

 Listas de cotexo: si / non 

 Caderno do profesor 
 
Avaliarase mediante: 
 

- Probas escritas/orais: que incluirán: 

 Cuestións sobre conceptos teóricos. 

 Enumeración de fases, clasificación ou criterios económicos e empresariais. 

 Exemplos reais de empresas, actividades, sectores, productos… 

 Relación de conceptos cortos, diferencias, similitudes, terminoloxía específica da área económica duhna empresa.  

– Resolución de casos prácticos e exercicios dos que se deduza a asimilación correcta dos coñecementos 
teóricos, así como o desenvolvemento axeitado dos procedementos aprendidos, analizando e razoando sobre o 
resultado matemático obtido e propondo solucions ou eleccions posibles. 

– En cada unha das avaliacións parciais e na avaliación final en xuño, terase en conta o traballo desenvolvido 
polos alumnos/as ao longo do curso. A valoración do traballo desenvolvido virá determinada por a observación 
de : 

 A puntual realización e/ou entrega dos exercicios, actividades e traballos propostos para cada unidade didáctica. 

 A correcta realización de exercicios, batería de preguntas con conceptos clave e casos prácticos propostos despois de 
cada tema impartido na aula, así como a conexión do alumno/s coa realidade empresarial do seo entorno. 

 Lecturas que se proporán ao longo do curso en relación cos temas desenvolvidos de actualidade empresarial. 

 Axeitado traballo de recompilación e lectura de noticias de carácter económico relacionadas cos contidos da disciplina. 

 Asistencia regular ás clases, puntualidade, respecto polos demáis e participación activa na aula.  
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Haberá tres avaliacións, unha ao remate de cada trimestre, nas que  a cualificación se determinará do seguinte xeito: 

 
- Un 50 %: datos da avaliación continua (media aritmética das probas escritas/oráis con contidos parciais    40%), 

(intervencións na clase- proxectos-realización de exercicios diarios-participación-actitude... 10%). 
- Un 50 %: exame de avaliación(escrito ou oral) con contidos acumulativos (que servirá ademáis de recuperación  

das probas escritas/oráis con contidos parciais). A partir do segundo trimestre no exame de avaliación  5 puntos 
serán de teoría e 5 puntos de práctica, total 10 puntos. 

- En cada trimestre, poderase incluir no exame de avaliación un mínimo do 20% de preguntas relacionadas cos 
contidos  impartidos durante todo o curso ata ese momento, coa finalidade de aplicar unha avaliación continuada. 

- A nota de corte para o cálculo das medias entre o exame de avaliación e a avaliación continua fíxase nun 4, con 
este sistema preténdese potenciar o hábito de estudo diario. 

- A nota  final mínima de cada avaliación para obter o aprobado establécese  en 5 sobre 10. 

- Haberá que ter un mínimo de 5 sobre 10 en cada unha das tres avaliacións para superar a materia en xuño, 
baseándose na heteroxenidade da materia.  

- Unha vez aprobadas as tres avaliacións, a  cualificación final da materia determinarase calculando a media 
aritmética. 

- As probas escritas, orais, exames… superados en cada trimestre non eximen desa materia na recuperación. A 
avaliación supendese o aprobase na súa totalidade, non se gardan partes. 

- So se repetirán as probas escritas/oráis en casos excepcionais e con xustificantes oficiais (xustificante médico, 
evidencia,...) 

- Cabe a posibilidade, no enuciado dos exames e dos traballos de cada avaliación, a especificación  da baixada de 
nota polas faltas de ortografía e  mala presentación dos mesmos. 

- Copiar nos exames ou calquera outra irregularidade no desenvolvemento dos mesmos detectado polo profesor/a 
conlevará suspender dita avaliación, pudendose repetir “exclusivamente” nas probas finais de maio ou xuño do 
curso correspondente, según proceda. 

- Se o finalizar o curso houbese algún alumno/a que tivese como única asignatura suspensa a Economía valorarase 
a posibilidade do aprobado para a súa posible promoción, sempre e cando a valoración global de todos os criterios 
a ter en conta se considere moi positiva e que non houbera abandono da materia por parte do alumno/a. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Tras a primeira e segunda avaliación farase unha proba de recuperación para os alumnos suspensos, que incluirá os mismos 
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contidos e entrega de traballos que os esixidos na avaliación. A recuperación da terceira avaliación farase na proba global de 
maio. 

Aqueles alumnos/as que aínda así non acaden o aprobado nalgunha das tres avaliacións realizarán no mes de maio, ao remate 
do curso, unha proba global de recuperación (o alumno con só unha avaliación suspensa presentarase a esta  proba de 
recuperación con só esa parte, mentres que aquel que teña dúas ou tres avaliacións suspensas deberá presentarse con toda a 
materia). 

Aqueles alumnos/as que non superen a materia en maio deberán presentarse ó exame extraordinario da convocatoria de  xuño 
cos contidos de todo o curso desenvoltos nesta programación, tendo que acadar un mínimo de  5 sobre 10 para obter o 
aprobado. Non se  garda ningunha proba ou avaliación superada durante o curso. 

 

 

 

8. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E PRÁCTICA DOCENTE 

Este proceso será continuo e ininterrumpido ó longo do curso. O profesor valorará o nivel de aprendizaxe nos alumnos/as de 
cada grupo a medida que se sucedan as distintas unidades didácticas.  
 
En cada avaliación revisará os resultados obtidos  e comprobará si os métodos utilizados  no proceso de ensino-aprendizaxe 
foron os máis axeitados . 
 
Buscaráse a mellora na metodoloxia empregada sempre interactuando cos alumnos/as para adaptala ó grupo e as 
individualidades que poideran presentarse: 
- Coñecemento do estado da clase en xeral e de cada alumno/a en particular 
- Diagnóstico das dificultades máis frecuentes da aprendizaxe 
- Mellorar as técnicas de traballo, rectificando si fora preciso, para alcanzar eficazmente os obxectivos 
- Proporcionar a cada alumno a axuda que necesite, orientándoos ó aprendizaje  
- Valorar o rendimento, determinando si se conseguiron os obxectivos propostos e en qué grado se lograron  

 
A avaliación debe ser sempre un proceso continuo de constatación e valoración dos resultados do aprendizaxe. Por elo vaise 
partir dunha proba inicial para valora-los coñecementos que poseen os alumnos e que constitúen un requisito para aborda-los 
contidos que se deben aprender, así como a terminoloxía que se vai utilizar, e incluso detectar ideas erróneas.  
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Táboas para avaliar o proceso de ensino e práctica docente, sendo:  4 sempre, 3 casi sempre, 2 as veces, 1 nunca 

 

INDICADORES DE LOGRO DA PRACTICA DOCENTE 4 3 2 1 

1.   ise o distintas actividades de aprendi axe para o logro de cada un dos obxetivos      

2.  otivo os meus alumnos as comunicándolles os obxetivos que quero conseguir e a finalidade das 
actividades, partindo dos seus co ecementos previos, relacionando os contidos con situacions reaies, 
informándolles da utilidade e creando expectativas.  

    

3. Empleo metodologixas que favorezan o desenvolmento dunha actitude positiva do alumno/a e que teñan en 
conta os intereses.  

    

4. Propoño actividades que favore an  o aprendi axe autónomo  búsqueda de información, traballos, 
investigacions...).  

    

5.  ando comen amos unha unidad ou tema novo, os alumnos as co ocen: os obxetivos e competencias que 
se queren desenvolver, as diferentes actividades a reali ar, cómo se lles avaliará... 

    

6. As actividades que propoño están relacionadas con situacións da vida real     

7. En función das caracter sticas de cada alumno a, planxeo tareas e logros diferentes.      

8. Propoño metodolox as diversas.      

9.   ómo organi o o grupo clase   Expresa, por favor, en  porcentaje.   

-Traballo individual ……..%           -Grupo pequeno…….%           -Parellas ……….%          -Gran 
grupo…….% 

    

10. logro de cada un dos obxetivos.     
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INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO 

ESCALA 

1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado     

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe     

3. Conseguiuse motivar para logra a actividade intelectual do alumnado     

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado     

5. Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado     

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do preofesorado     

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atende ao alumnado con NEAE     

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE     

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado     

10. Usáronse diferentes instrumentos de avaliación     
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 

  

FUNDAMENTOS de ADMINISTRACIÓN e XESTIÓN 

 
 

2º BACHARELATO. 

Curso: 2020/2021 
 
 

Profesora: Josefa Iglesias Dacosta 
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1. INTRODUCCION- CONTRIBUCIÓN DA MATERIA O LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

A administración é un proceso consistente nas actividades de planeamento, organización, execución e control, 
desempeñadas para determinar e alcanzar os obxectivos sinalados co uso de recursos produtivos. Como ciencia trata de 
planificar e organizar as relacións entre as funcións, os niveis e as actividades, coa finalidade de lograr a máxima eficiencia 
dentro dos plan e os obxectivos sinalados pola empresa. Por xestión entendemos a realización de dilixencias enfocadas á 
obtención dalgún beneficio, empregando os recursos activos da empresa para o logro dos obxectivos Trátase, xa que logo, 
de estimular entre o alumnado as destrezas e as habilidades que permitan pór en marcha e manter un proxecto empresarial 
a través do estudo das variables que determinan a súa viabilidade. 

Constitúe obxecto de estudo desta materia o conxunto de áreas e funcións nas que se divide a actividade da 
empresa, tanto no nivel de planificación e definición de obxectivos como no nivel de xestión diaria dos recursos e as 
actividades da empresa que permitan alcanzar o obxectivo de consolidación dun proxecto empresarial, todo isto enmarcado 
dentro da idea de fomentar o espírito emprendedor na educación secundaria. 

Préstase especial atención ao desenvolvemento da creatividade e o espírito de innovación para resolver situacións en 
diferentes ámbitos, así como a relevancia de valorar e percibir o erro de xeito positivo. Incentívase a elaboración de 
reflexións persoais e a toma de decisións fundamentadas, con independencia do resultado final, promóvese o traballo en 
equipo, mantendo unha comunicación fluída entre as persoas autoras do proxecto compartido, e dáselle un especial impulso 
á utilización de ferramentas informáticas e audiovisuais que axuden á difusión efectiva do proxecto. 

Serán desenvolvidas as capacidades e as habilidades propias da competencia clave de sentido da iniciativa e o 
espírito emprendedor, ademais de outras vinculadas coa comunicación lingüística, a competencia matemática e as 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, a competencia dixital, as competencias sociais e cívicas, e a de aprender a 
aprender. 

A materia estrutúrase en nove bloques: "Innovación empresarial. A idea de negocio: o proxecto de empresa", "A 
organización interna da empresa. Forma xurídica e recursos", "Documentación e trámites para a posta en marcha da 
empresa", "O plan de aprovisionamento", "Xestión comercial e márketing na empresa", "Xestión dos recursos humanos", 
"Xestión da contabilidade da empresa. Investimento e xestión financeira", "Viabilidade da empresa" e "Presentación da idea 
de negocio". 
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CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

No estudo das distintas unidades tratarase de fomentar no alumnado: 

-  Desenvolvenento da competencia social e ciudadá (consumo responsable, sensibilización ante os problemas medio ambientais, 
valorar a importancia dos emprendedores ao analizar o papel dos empresarios, perspectiva crítica cara a aspectos inxustos da 
realidade económica, por de manifesto a insolidaridade e agravio provocados por quen practica a economía sumerxida e o fraude 
fiscal, ..etc) 

-  Traballar de maneira activa a competencia matemática (uso de modelos económicos e representacións gráficas, exercicios de 
custos, ingresos, limiar de rendabilidade, cálculos sobre eficiencia técnica e económica, representación gráfica da función de 
producción, cálculo do IPC, interpretación da información bursátil,.. etc) 

- Aprender a aprender (os alumnos/as adquiriran as estratexias necesarias que lles permitan desenvolver as súas capacidades 
persoais) 

- Tratamento da información e competencia dixital (utilización de recursos na rede). 

Utilización das novas tecnoloxías por parte do alumno, para a busca e selección de información, para a realización de 
pequenos traballos de investigación utilizando fontes variadas especialmente vinculadas ó uso das TIC. Os alumnos poderán 
presentar o resultado destes traballos en diversos soportes como presentacións Power Point acompañados de exposicións 
orais. Utilizaránse como instrumentos de traballo ordenadores, canón, reproductores de DVD... 

- Denvolvemento da competencia lingüistica  a través comprensión de textos relacionados co mundo empresarial, económico e 
do cotidiá; Redacción de traballos, grupais e individuais, exámes para a  linguaxe escrita. Exposición de traballos, argumentación, 
debates na aula, participación oral para expresar a súa opinión para a linguaxe oral. Así como interpretación de imaxes, publicidade, 
slogans, e otras informacións non verbais da nosa sociedade. 

-  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor ( identicar as vantaxes e inconvintes de traballar para se mesmo.  Habilidades 
sociais: confianza, respeto, responsabilidade, iniciativa, liderazgo, traballo en equipo. Xestión de proxectos e resolución  de 
problemas. Capacidade de adaparse os cambios. 
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2. OBXECTIVOS 

Os obxectivos xerais do bacharelato recollidos no DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia son:. 

 
Artigo 26. Obxectivos  

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:  

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha con- ciencia cívica responsable, inspirada 
polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 
corresponsa- bilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.  

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma respon- sable e autónoma e desenvolver o seu 
espírito crítico. Ser quen de prever e resolver paci- ficamente os conflitos persoais, familiares e sociais.  

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as 
desigualdades e discriminacións existentes e, en parti- cular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 
discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 
discapacidade.  

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe 
e como medio de desenvolvemento persoal.  

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.  

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.  

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comu- nicación.  

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus an- tecedentes históricos e os principais 
factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.  

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade 
elixida.  
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l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de 
forma crítica a contribución da ciencia e da tec- noloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 
respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.  

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciati- va, traballo en equipo, confianza nun 
mesmo e sentido crítico.  

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento 
cultural.  

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos 
saudables.  

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.  

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no 
contexto dun mundo globalizado.  

 

 

3. OBXETIVOS, CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTANDARES DE APRENDIZAXE, COMPETENCIAS 

CLAVE (normativa autonómica) 

 Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 Bloque 1. Innovación empresarial. A idea de negocio: o proxecto de 
empresa 

 

 g 

 h 

 m 

 B1.1. Innovación, desenvolvemento 
económico e creación de 
empresas. 

 B1.2. Idea de negocio. 

 B1.1. Relacionar os factores da 
innovación empresarial coa 
actividade de creación de 
empresas. 

 FAXB1.1.1. Identifica os aspectos da 
innovación empresarial e explica a 
súa relevancia no 
desenvolvemento económico e na 
creación de emprego. 

 CSC 

 CSIEE 

 FAXB1.1.2. Recoñece experiencias  CSIEE 
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 Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

de innovación empresarial e 
analiza os elementos de risco que 
levan aparelladas. 

 CAA 

 FAXB1.1.3. Valora a importancia da 
tecnoloxía e de internet como 
factores clave de innovación e 
relaciona a innovación coa 
internacionalización da empresa. 

 CD 

 CSIEE 

 

 

 i 

 l 

 m 

 B1.3. Relación da empresa co 
contorno. Análise do sector. 

 B1.2. Analizar a información 
económica do sector de actividade 
empresarial no que se situará a 
empresa. 

 FAXB1.2.1. Analiza o sector 
empresarial onde se desenvolve a 
idea de negocio. 

 CMCCT 

 CSIEE 

 FAXB1.2.2. Realiza unha análise do 
mercado e da competencia para a 
idea de negocio seleccionada. 

 CSIEE 

 CAA 

 CD 

 b 

 i 

 l 

 m 

 B1.4. Emprendedor e idea de 
negocio. 

 B1.3. Seleccionar unha idea de 
negocio, e valorar e argumentar 
tecnicamente a elección. 

 FAXB1.3.1. Explica desde diferentes 
perspectivas a figura do/da 
emprendedor/a de negocios. 

 CCL 

 CSIEE 

 CSC 

 FAXB1.3.2. Avalía as repercusións 
que supón elixir unha idea de 
negocio. 

 CSIEE 

 CSC 

 CAA 

 FAXB1.3.3. Analiza as vantaxes e os 
inconvenientes de propostas de 
ideas de negocio realizables. 

 CAA 

 CSIEE 

 CMCCT 

 FAXB1.3.4. Expón os seus puntos de 
vista, mantén unha actitude 
proactiva e desenvolve iniciativa 
emprendedora. 

 CSIEE 

 CCL 

 FAXB1.3.5. Traballa en equipo 
mantendo unha comunicación 
fluída cos seus compañeiros e 
coas súas compañeiras para o 
desenvolvemento do proxecto de 

 CCL 

 CSIEE 
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 Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

empresa. 

 Bloque 2. A organización interna da empresa. Forma xurídica e recursos  

 a 

 g 

 b 

 i 

 l 

 m 

 B2.1. Planificación empresarial e 
obxectivos. Organización interna. 
Responsabilidade social da 
empresa. 

 B2.2. Forma xurídica da empresa. 

 B2.3. Dimensión e localización 

 B2.1. Analizar a organización interna 
da empresa, a forma xurídica, a 
localización e os recursos 
necesarios, e valorar as 
alternativas dispoñibles e os 
obxectivos marcados co proxecto. 

 FAXB2.1.1. Recoñece os obxectivos 
e os fins da empresa, e 
relaciónaos coa súa organización. 

 CSIEE 

 CMCCT 

 FAXB2.1.2. Reflexiona sobre o papel 
da responsabilidade social 
corporativa, e valora a existencia 
dunha ética dos negocios. 

 CSC 

 CSIEE 

 FAXB2.1.3. Proporciona argumentos 
que xustifican a elección da forma 
xurídica e da localización da 
empresa. 

 CCL 

 CSC 

 CMCCT 

 FAXB2.1.4. Interpreta a información 
que proporciona o organigrama 
dunha empresa e a importancia da 
descrición de tarefas e funcións 
para cada posto de traballo. 

 CSIEE 

 CMCCT 

 CD 

 FAXB2.1.5. Realiza unha previsión 
dos recursos necesarios para o 
desenvolvemento do proxecto de 
empresa. 

 CSIEE 

 CAA 

 Bloque 3. Documentación e trámites para a posta en marcha da empresa  

 a 

 b 

 i 

 l 

 m 

 B3.1. Trámites para a creación e 
posta en marcha dunha empresa. 

 B3.1. Analizar os trámites legais e as 
actuacións necesarias para crear a 
empresa. 

 FAXB3.1.1. Identifica os diferentes 
trámites legais necesarios para a 
posta en marcha dun negocio e 
recoñece os organismos ante os 
cales han de presentarse os 
trámites. 

 CSC 

 CMCCT 

 CD 

 CSIEE 

 a 

 b 

 B3.1. Trámites para a creación e 
posta en marcha dunha empresa. 

 B3.2. Xestionar a documentación 
necesaria para a posta en marcha 

 FAXB3.2.1. Interpreta e sabe realizar 
os trámites fiscais, laborais, de 
Seguridade Social e outros para a 

 CAA 

 CMCCT 
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 Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 i 

 l 

 m 

 p 

dunha empresa. posta en marcha.  CD 

 FAXB3.2.2. Valora a necesidade do 
cumprimento dos prazos legais 
para efectuar os trámites de 
creación dun negocio. 

 CSC 

 Bloque 4. O plan de aprovisionamento  

 b 

 e 

 g 

 i 

 l 

 m 

 B4.1. Plan de aprovisionamento. 

 B4.2. Xestión de inventarios. 

 B4.1. Establecer os obxectivos e as 
necesidades de aprovisionamento. 

 FAXB4.1.1. Deseña un plan de 
aprovisionamento da empresa. 

  CAA 

 CMCCT 

 CD 

 FAXB4.1.2. Aplica métodos de 
valoración de existencias. 

 CMCCT 

 CD 

 b 

 e 

 g 

 i 

 l 

 m 

 B4.3. Selección de provedores.  B4.2. Realizar procesos de selección 
de provedores analizando as 
condicións técnicas. 

 FAXB4.2.1. Identifica os tipos de 
documentos utilizados para o 
intercambio de información con 
provedores. 

  CCL 

 CMCCT 

 CD 

 FAXB4.2.2. Utiliza diferentes fontes 
para a procura de provedores en 
liña e offline. 

 CD 

 CMCCT 

 FAXB4.2.3. Relaciona e compara as 
ofertas de provedores, utilizando 
diversos criterios de selección, e 
explica as vantaxes e os 
inconvenientes de cada unha. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 b 

 e 

 g 

 i 

 l 

 m 

 B4.4. Xestión de compras.  B4.3. Planificar a xestión das 
relacións con provedores, 
aplicando técnicas de negociación 
e comunicación. 

 FAXB4.3.1. Identifica e aplica 
técnicas de negociación e 
comunicación. 

 CCL 

 CSIEE 

 FAXB4.3.2. Recoñece as etapas nun 
proceso de negociación de 
condicións de aprovisionamento. 

 CAA 

 CSIEE 

 CMCCT 
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 Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 Bloque 5. Xestión comercial e márketing na empresa  

 b 

 e 

 g 

 h 

 i 

 l 

 m 

 B5.1. Xestión comercial na empresa. 
Plan de márketing. Márketing-mix. 

 B5.2. Análise do mercado e do 
comportamento do/da 
consumidor/a. Atención á clientela. 

 B5.1. Desenvolver a comercialización 
dos produtos ou servizos da 
empresa e o plan de márketing. 

 FAXB5.1.1. Analiza o proceso de 
comercialización dos produtos ou 
servizos da empresa. 

 CSIEE 

 CMCCT 

 FAXB5.1.2. Explica as características 
da clientela potencial da empresa e 
identifica o comportamento dos 
competidores desta. 

 CCL 

 CMCCT 

 FAXB5.1.3. Aplica procesos de 
comunicación e habilidades sociais 
en situacións de atención á 
clientela e operacións comerciais. 

 CCL 

 CSC 

 CMCCT 

 CD 

 FAXB5.1.4. Realiza unha previsión 
de vendas a curto e a medio prazo, 
manexando a folla de cálculo. 

 CD 

 CMCCT 

 g 

 h 

 i 

 l 

 m 

 B5.3. Produto e prezo  B5.2. Fixar os prezos de 
comercialización dos produtos ou 
os servizos, e comparalos cos da 
competencia. 

 FAXB5.2.1. Reflexiona sobre as 
estratexias de prezos tendo en 
conta as características do produto 
ou do servizo, e argumenta sobre a 
decisión do establecemento do 
prezo de venda. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 a 

 e 

 g 

 h 

 i 

 l 

 m 

 p 

 B5.4. Publicidade e promoción. 

 B5.5. Distribución dos produtos e dos 
servizos da empresa. 

 B5.3. Analizar as políticas de 
márketing aplicadas á xestión 
comercial. 

 FAXB5.3.1. Elabora un plan de 
medios onde se describan as 
accións de promoción e 
publicidade para atraer a clientela 
potencial, facendo especial fincapé 
nas aplicadas en internet e 
dispositivos móbiles. 

 CCL 

 CCEC 

 CMCCT 

 CD 

 FAXB5.3.2. Valora e explica as 
canles de distribución e venda que 
pode utilizar a empresa. 

 CSIEE 

 CCL 

 CMCCT 
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 Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 Bloque 6. Xestión dos recursos humanos  

 c 

 e 

 g 

 h 

 i 

 l 

 m 

 B6.1. Planificación dos recursos 
humanos. 

 B6.2. Recrutamento e selección de 
persoal. 

 B6.1. Planificar a xestión dos 
recursos humanos. 

 FAXB6.1.1. Avalía as necesidades da 
empresa, e analiza e describe os 
postos de traballo. 

 CSIEE 

 CMCCT 

 CD 

 FAXB6.1.2. Identifica as fontes de 
recrutamento, así como as fases 
do proceso de selección de 
persoal. 

 CSIEE 

 CMCCT 

 a 

 c 

 e 

 g 

 h 

 i 

 l 

 m 

 B6.3. Xestión laboral, contratación, 
Seguridade Social e nóminas. 

 B6.2. Xestionar a documentación que 
xera o proceso de selección e 
contratación de persoal, aplicando 
as normas vixentes. 

 FAXB6.2.1. Analiza e aplica para a 
empresa as formalidades e as 
modalidades documentais de 
contratación. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 FAXB6.2.2. Identifica as subvencións 
e os incentivos á contratación. 

 CMCCT 

 CD 

 FAXB6.2.3. Recoñece as obrigas 
administrativas do/da empresario/a 
ante a Seguridade Social. 

 CSC 

 CSIEE 

 FAXB6.2.4. Analiza os documentos 
do proceso de retribución e 
cotización do persoal e de 
xustificación do pagamento. 

 CMCCT 

 CD 

 Bloque 7. Xestión da contabilidade da empresa  

 g 

 i 

 l 

 m 

 B7.1. Fundamentos de contabilidade 
financeira. 

 B7.2. Plan Xeral de Contabilidade. 

 B7.3. Ciclo contable. 

 B7.4. Fiscalidade da empresa: 
liquidación e rexistro contable. 

 B7.1. Contabilizar os feitos contables 
derivados das operacións da 
empresa, cumprindo os criterios 
establecidos no Plan Xeral de 
Contabilidade (PXC). 

 FAXB7.1.1. Opera cos elementos 
patrimoniais da empresa, valora a 
metodoloxía contable e explica o 
papel dos libros contables. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 FAXB7.1.2. Analiza e representa os 
principais feitos contables da 
empresa. 

 CSIEE 

 CD 

 CMCCT 
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 Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 FAXB7.1.3. Identifica o concepto de 
amortización e procede ao seu 
rexistro contable. 

 CMCCT 

 CD 

 FAXB7.1.4. Analiza e asigna os 
gastos e os ingresos ao exercicio 
económico ao que correspondan, 
con independencia das súas datas 
de pagamento ou cobramento. 

 CMCCT 

 CD 

 CSIEE 

 FAXB7.1.5. Distingue as fases do 
ciclo contable, analiza o proceso 
contable de pechamento de 
exercicio e determina o resultado 
económico obtido pola empresa. 

 CMCCT 

 CD 

 FAXB7.1.6. Analiza as obrigas 
contables e fiscais, e a 
documentación correspondente á 
declaración-liquidación dos 
impostos. 

 CSC 

 CMCCT 

 CD 

 FAXB7.1.7. Manexa a nivel básico 
unha aplicación informática de 
contabilidade, onde realiza todas 
as operacións necesarias e 
presenta o proceso contable 
correspondente a un ciclo 
económico. 

 CD 

 CMCCT 

 Bloque 8. Investimento e xestión financeira. Viabilidade da empresa  

 g 

 i 

 l 

 m 

 B8.1. Estrutura económica e 
financeira da empresa. Equilibrio 
patrimonial. 

 B8.2. Planificación financeira da 
empresa. Novas formas de 
financiamento. 

 B8.1. Determinar o investimento 
necesario e as necesidades 
financeiras para a empresa, 
identificando as alternativas de 
financiamento posibles. 

 FAXB8.1.1. Elabora un plan de 
investimentos da empresa, que 
inclúa o activo non corrente e o 
corrente. 

 CSIEE 

 CAA 

 CMCCT 

 FAXB8.1.2. Analiza e selecciona as 
fontes de financiamento da 
empresa. 

 CMCCT 

 CD 
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 Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 FAXB8.1.3. Recoñece as 
necesidades de financiamento da 
empresa. 

 CSIEE 

 a 

 g 

 h 

 i 

 l 

 m 

 B8.3. Métodos de selección e 
valoración de investimentos. 

 B8.4. Análise da viabilidade da 
empresa. 

 B8.5. Solvencia e liquidez na 
empresa. Previsións de tesouraría. 

 B8.2. Avaliar a viabilidade da 
empresa, de acordo con diferentes 
tipos de análise. 

 FAXB8.2.1. Determina e explica a 
viabilidade da empresa, tanto a 
nivel económico e financeiro como 
a nivel comercial e ambiental. 

 CSIEE 

 CSC 

 CCL 

 FAXB8.2.2. Aplica métodos de 
selección de investimentos e 
analiza os investimentos 
necesarios para a posta en 
marcha. 

 CSIEE 

 CMCCT 

 CD 

 FAXB8.2.3. Elabora estados de 
previsión de tesouraría e explica 
alternativas para a resolución de 
problemas puntuais de tesouraría. 

 CMCCT 

 CD 

 a 

 b 

 g 

 h 

 i 

 l 

 m 

 p 

 B8.6. Custo e selección de fontes 
financeiras. Axudas á creación de 
empresas en Galicia. 

 B8.7. Morosidade empresarial. 

 B8.3. Analizar e verificar o acceso ás 
fontes de financiamento para a 
posta en marcha do negocio. 

 FAXB8.3.1. Valora as fontes de 
financiamento, así como o custo do 
financiamento e as axudas 
financeiras e subvencións. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 FAXB8.3.2. Comprende o papel dos 
intermediarios financeiros na 
actividade cotiá das empresas e na 
sociedade actual. 

 FAXB8.3.3. Distingue o papel dos 
intermediarios financeiros na 
actividade cotiá das empresas e na 
sociedade actual. 

 CSC 

 CMCCT 

 CD 

 

 FAXB8.3.4. Valora a importancia, no 
mundo empresarial, de responder 
en prazo aos compromisos de 
pagamento adquiridos. 

 CSC 

 CSIEE 

 Bloque 9. Presentación da idea de negocio  
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 Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 b 

 e 

 g 

 i 

 l 

 m 

 B9.1. Plan de negocio. Técnicas de 
presentación e edición do plan de 
negocio. 

 B9.1. Expor e comunicar 
publicamente o proxecto de 
empresa. 

 FAXB9.1.1. Utiliza habilidades 
comunicativas e técnicas para 
atraer a atención na exposición 
pública do proxecto de empresa. 

 CCL 

 CD 

 CSIEE 

 b 

 d 

 e 

 g 

 i 

 B9.2. Ferramentas audiovisuais para 
a presentación de proxectos. 

 B9.2. Utilizar ferramentas 
informáticas que apoian a 
comunicación e a presentación do 
proxecto. 

 FAXB9.2.1. Manexa ferramentas 
informáticas e audiovisuais 
atractivas que axudan a unha 
difusión efectiva do proxecto. 

 CD 

 CCL 

 CMCCT 

 

 

4. BLOQUES DE CONTIDOS e TEMPORALIZACION 

A materia de Fuax está divida en 9 bloques: 

 Bloque 1: Innovación empresarial. A idea de negocio. O proxecto de empresa 

 Bloque 2:. A organización interna da empresa. Forma xurídica e recursos 

 Bloque 3:. Documentación e tramites para a posta en marcha da empresa 

 Boque 4: O plan de aprovisonamento 

 Bloque 5:. Xestión comercial e marketing na empresa 

 Bloque 6:. Xestión dos recursos humanos 

 Bloque 7:. Xestión da contabilidade na empresa 

 Bloque 8:.Investimento e inversión financeira. Viabiliade da empresa 

 Bloque 9: Presentación da idea de negocio 
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TEMPORALIZACIÓN: 

A materia articúlase en 9 Unidades Didácticas 
Nº SESIÓNS 

TOTAL 
SESIÓNS 

-UD 1.- Espiritu emprendedor, idea e plan de negocio 8    
-UD 2.- A organización interna da empresa. Forma xurídica e 
recursos 8 

1º trimestre 
25 

-UD 3.- Documentación e trámites para a posta en marcha da  
 empresa 
UD 9.- Exposición pública da idea de negocio 

6   

 3 

-UD 4.- Xestión dos recursos humanos  9    

-UD 5.- Xestión comercial e marketing na empresa 10 
  

2ºtrimestre 
31 

-UD 6.-O plan de aprovisionamiento 9 

-UD 9.- Exposición pública da idea de negocio 3 

-UD 7.- Xestión da contabilidade da empresa  12    
-UD 8.- Xestión das necesidades de inversión e financiación. 
Viabilidade da empresa 10 

  
 

-UD 9.- Exposición pública da idea de negocio 6    

 
 

3ºtrimestre 28 

TOTAL SESIÓNS CURSO 84   84 
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5. ESTANDARES DE APRENDIZAXE, UNIDADES DIDACTICAS e PONDERACIÓN, GRADO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN, ELEMENTOS TRANSVERSAIS E INSTRUMENTOS DE AVALIACION (taboa) 
 

 

Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato 
 

  Ponderación   

Estándares de aprendizaxe % U.D G.M.C. 
Competenci

as clave 
Elementos 
transverais 

Instrumentos de avaliación 

Bloque 1. Innovación empresarial. A idea de negocio: o proxecto de empresa 
 

 FAXB1.1.1. Identifica os aspectos da innovación 
empresarial e explica a súa relevancia no 
desenvolvemento económico e na creación de 
emprego. 

 

10% 

1 

50% 
Valora a importancia do 
emprendemento  para a 
creacion de emprego 

 CSC 

 CSIEE 

- EC 
-EMP 

-Proba escrita 
-Táboas de observación 

 FAXB1.1.2. Recoñece experiencias de innovación 
empresarial e analiza os elementos de risco que levan 
aparelladas. 

1 
50%  
identifica o risco do 
emprendemento 

 CSIEE 

 CAA 

-EMP 
-EC 

-Proba oral 
-Táboas de observación 

  
     

 FAXB1.1.3. Valora a importancia da tecnoloxía e de 
internet como factores clave de innovación e 
relaciona a innovación coa internacionalización da 
empresa. 

 

1 
 

50% 
Valora a importancia da 
tecnoloxía e de internet 
como factores clave de 
innovación 

 CD 

 CSIEE 

 

-CA 
-TIC 

-Proba oral 
-Táboas de observación 
 

 FAXB1.2.1. Analiza o sector empresarial onde se 
desenvolve a idea de negocio. 1,9 

50% 
 

 CMCCT 

 CSIEE 

-TIC 
-EMP 

-Proba oral 
-proba escrita 

       

 FAXB1.2.2. Realiza unha análise do mercado e da 
competencia para a idea de negocio seleccionada. 1,9 

50% 
identifica a competencia dun 
sector 

 CSIEE 

 CAA 

 CD 

-EMP 
-EC  
-CA 

-Proba escrita 
- Proxecto individual 
-Táboas de observación 

 FAXB1.3.1. Explica desde diferentes perspectivas a 
figura do/da emprendedor/a de negocios. 1 

50% 
 CCL 

 CSIEE 

 CSC 

-CL 
-EMP 
-EC 

-Proba oral 
-Táboas observación 
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 FAXB1.3.2. Avalía as repercusións que supón elixir 
unha idea de negocio. 1, 

9 

50% 
Recoñece as repercusións 
básicas de elixir unha idea 
de negocio 

 CSIEE 

 CSC 

 CAA 

-EMP 
-EC 
-EC 

 -Proba escrita 
 -Proba oral 

 FAXB1.3.3. Analiza as vantaxes e os inconvenientes de 
propostas de ideas de negocio realizables. 1, 

9 

50% 
Analiza as vantaxes e os 
inconvenientes básicos 

 CAA 

 CSIEE 

 CMCCT 

-EMP 
-EMP 
-TIC 

-Proba oral 
 
 

 FAXB1.3.4. Expón os seus puntos de vista, mantén 
unha actitude proactiva e desenvolve iniciativa 
emprendedora. 

 

1,9 

50% 
Expón os seus puntos de 
vista con respeto e claridade 

 CSIEE 

 CCL 

-EMP 
-CL 

-Proba oral 
-Táboas observación 

 FAXB1.3.5. Traballa en equipo mantendo unha 
comunicación fluída cos seus compañeiros e coas 
súas compañeiras para o desenvolvemento do 
proxecto de empresa. 

 

1,9 

50% 
Traballa en equipo con 
respeto 

 CCL 

 CSIEE 

-CL 
-EOE 
-EMP 

 -Proba escrita 
- Proba oral 
-Técnicas de 
observación 

Bloque 2. A organización interna da empresa. Forma xurídica e recursos 
 

 FAXB2.1.1. Recoñece os obxectivos e os fins da 
empresa, e relaciónaos coa súa organización. 

 

10% 

2 

50% 
Recoñece os obxtivos dunha 
empresa 
 
 

 CSIEE 

 CMCCT 

-EMP 
 

 -Proba escrita 
-Táboas de observación 

 FAXB2.1.2. Reflexiona sobre o papel da 
responsabilidade social corporativa, e valora a 
existencia dunha ética dos negocios. 

 
 

50% 
Comprende a 
responsabilidade social da 
empresa e a ética nos 
negocios 
 
 

 CSC 

 CSIEE 

-EC 
-EMP 

 -Proba escrita 
- Proba oral 
-Táboas de observación 

 FAXB2.1.3. Proporciona argumentos que xustifican a 
elección da forma xurídica e da localización da 
empresa. 2 

50% 
Identifica as diferenites 
formas xurídicas para unha 
empresa 
 
 

 CCL 

 CSC 

 CMCCT 

-EOE 
 

-Proba escrita 
- Proxecto individual 

 FAXB2.1.4. Interpreta a información que proporciona o 
organigrama dunha empresa e a importancia da 
descrición de tarefas e funcións para cada posto de 
traballo. 

 

2 

50% 
Identifica o organigrama 
duhna empresa e as 
funcions  

 CSIEE 

 CMCCT 

 CD 

-EMP 
-CA 

 -Proba escrita 
-Táboas de observación 
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 FAXB2.1.5. Realiza unha previsión dos recursos 
necesarios para o desenvolvemento do proxecto de 
empresa. 1,2 

50% 
 CSIEE 

 CAA 

-EMP 
-EOE 

 -Proba escrita 
- Proxecto individual 
-Táboas de observación 

Bloque 3. Documentación e trámites para a posta en marcha da empresa 
 

 FAXB3.1.1. Identifica os diferentes trámites legais 
necesarios para a posta en marcha dun negocio e 
recoñece os organismos ante os cales han de 
presentarse os trámites. 

10% 

3 

50% 
Recoñece os organismos 
antes os cales han de 
presentarse os tramites 
legais da posta en marcha 
dun negocio 

 CSC 

 CMCCT 

 CD 

 CSIEE 

-EC 
-TIC 
-EMP 
 

 -Proba escrita 
- Proxecto individual 
-Táboas de observación 

FAXB3.2.1. Interpreta e sabe realizar os trámites fiscais, 
laborais, de Seguridade Social e outros para a posta en 
marcha. 3 

50% 
Sabe realizar os trámites  
básicos fiscais, laborais, de 
Seguridade Social e outros 
para a posta en marcha 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

-EMP 
-TIC 

-Proba escrita 
-Táboas de observación 

 FAXB3.2.2. Valora a necesidade do cumprimento dos 
prazos legais para efectuar os trámites de creación dun 
negocio. 

3,9 

50% 
Coñece dos prazos legais 
para efectuar os trámites de 

creación dun negocio. 

 CSC - EC  -Proba escrita 
-Táboas de observación 

Bloque 4. O plan de aprovisionamento 
 

 FAXB4.1.1. Deseña un plan de aprovisionamento da 
empresa. 

10% 

6,9 

50% 
Recoñece un plan de 
aprovisionamento  

  CAA 

 CMCCT 

 CD 

-EMP 
-TIC 

-Proba escrita 
- Proxecto individual 
-Táboas de observación 

 FAXB4.1.2. Aplica métodos de valoración de 
existencias 6 

50% 
Aplica metodo pmp e fifo 

 CMCCT 

 CD 

-TIC 
-EOE 

-Proba escrita 
-Táboas de observación 

 FAXB4.2.1. Identifica os tipos de documentos utilizados 
para o intercambio de información con provedores. 6 

100% 
 

 CCL 

 CMCCT 

 CD 

-CL 
-CA 

-Proba escrita 
-Táboas de observación 

 FAXB4.2.2. Utiliza diferentes fontes para a procura de 
provedores en liña e offline. 6 

50% 
Determina principais 
variables para elexir 
proveedor 

 CD 

 CMCCT 

-CA 
-TIC 

-Proba escrita 
-Táboas de observación 

 FAXB4.2.3. Relaciona e compara as ofertas de 
provedores, utilizando diversos criterios de selección, e 
explica as vantaxes e os inconvenientes de cada unha. 

 

6 

50% 
Compara as ofertas de 
proveedoes e selecciona en 
funcion das vantaxes 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

-EMP 
-TIC 
-CA 

 -Proba escrita 
-Táboas de observación 

 FAXB4.3.1. Identifica e aplica técnicas de negociación 6,9 
50% 
Identifica técnicas de 

 CCL - CL 
-EOE 

-Proba escrita 
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e comunicación negociación  CSIEE -Táboas de observación 

 FAXB4.3.2. Recoñece as etapas nun proceso de 
negociación de condicións de aprovisionamento. 6 

50% 
Identifica as etapas de 
negociación cos proveed 

 CAA 

 CSIE 

-EMPR 
-TIC 

-Proba escrita 
-Táboas de observación 

Bloque 5. Xestión comercial e márketing na empresa 
 .  

 FAXB5.1.1. Analiza o proceso de comercialización dos 
produtos ou servizos da empresa. 

15% 

5 

50% 
 CSIEE 

 CMCCT 

  -Proba oral 
- Proxecto individual 
-Táboas de observación 

 FAXB5.1.2. Explica as características da clientela 
potencial da empresa e identifica o comportamento dos 
competidores desta. 5,9 

50% 
Identifica a clientela 
potencial e os competidores 
da empresa 

 CCL 

 CMCCT 

-CL 
-TIC 

-Proba oral 
- Proxecto individual 
-Táboas de observación 

 FAXB5.1.3. Aplica procesos de comunicación e 
habilidades sociais en situacións de atención á clientela 
e operacións comerciais. 5,9 

50% 
Aplica proceso de 
comunicación sinxelos 

 CCL 

 CSC 

 CMCCT 

 CD 

-CL 
-TIC 
-CA 

 -Proba oral 
- Proxecto individual 
-Táboas de observación 

 FAXB5.1.4. Realiza unha previsión de vendas a curto e 
a medio prazo, manexando a folla de cálculo. 5,9 

50% 
manexa unha folla de calculo 
sinxela 

 CD 

 CMCCT 

-CA 
-TIC 
 

- Proxecto individual 
-Táboas de observación 

 FAXB5.2.1. Reflexiona sobre as estratexias de prezos 
tendo en conta as características do produto ou do 
servizo, e argumenta sobre a decisión do 
establecemento do prezo de venda. 

 

5,9 

50% 
identifica distintas 
estratexias de prezos 

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

-EMP 
-TIC 
 

 -Proba oral e escrita 
- Proxecto individual 
-Táboas de observación 

 FAXB5.3.1. Elabora un plan de medios onde se 
describan as accións de promoción e publicidade para 
atraer a clientela potencial, facendo especial fincapé 
nas aplicadas en internet e dispositivos móbiles. 

 

 

5,9 

50% 
Determina as accions de 
promocion e publicidade 
para redes sociais e 
dispositivos móviles 

 CCL 

 CCEC 

 CMCCT 

 CD 

-CL 
-EOE 
-CA 

- Proba oral e escrita 
- Proxecto individual 
- Táboas de 
observación 

 FAXB5.3.2. Valora e explica as canles de distribución e 
venda que pode utilizar a empresa. 5,9 

50% 
Explica brevemente as 
canles de distribución que 
pode usar unha empresa 

 CSIEE 

 CCL 

 CMCCT 

-EMP 
-EOE 

 -Proba oral e escrita 
- Proxecto individual 
-Táboas de observación 

Bloque 6. Xestión dos recursos humanos 
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 FAXB6.1.1. Avalía as necesidades da empresa, e 

analiza e describe os postos de traballo. 

10% 

4,9 

50% 
Describe os postos de 
traballo en función das 
necesidades básicas duhna 
empresa 

 CSIEE 

 CMCCT 

 CD 

-EMP 
-TIC 
-CA 

 -Proba oral 
 -Proxecto individual 

 FAXB6.1.2. Identifica as fontes de recrutamento, así 
como as fases do proceso de selección de persoal. 4 

50% 
Coñece as fases do proceso 
de seleccion de persoal 

 CSIEE 

 CMCCT 

-EMP 
-TIC 

-Proba escrita 
-Táboas de observación 

 FAXB6.2.1. Analiza e aplica para a empresa as 
formalidades e as modalidades documentais de 
contratación. 

4 

50% 
Distingue a documentación 
laboral 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

-EMP 
-TIC 
-CA 

-Proba escrita 
-Táboas de observación 

 FAXB6.2.2. Identifica as subvencións e os incentivos á 
contratación. 4 

50% 
Diferencia entre subvencións 
e incentivos 

 CMCCT 

 CD 

-TIC 
-CA 

-Proba escrita 
-Táboas de observación 

 FAXB6.2.3. Recoñece as obrigas administrativas do/da 
empresario/a ante a Seguridade Social. 4 

50% 
identifica as obrigas do 
empresario ante a SS 

 CSC 

 CSIEE 

-EC 
-CA 

 -Proba oral 
 

 FAXB6.2.4. Analiza os documentos do proceso de 
retribución e cotización do persoal e de xustificación do 
pagamento. 

4 

50% 
Interpreta os datos duhna 
nómina sinxela 

 CMCCT 

 CD 

-TIC 
-CA 

-Proba escrita 
-Táboas de observación 

Bloque 7. Xestión da contabilidade da empresa 
 

 FAXB7.1.1. Opera cos elementos patrimoniais da 
empresa, valora a metodoloxía contable e explica o 
papel dos libros contables. 

20% 

7 

50% 
Identifica os elementos 
patrimoniais da empresa 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

-EMP 
-EOE 

 -Proba escrita 
-Táboas de observación 

 FAXB7.1.2. Analiza e representa os principais feitos 
contables da empresa. 7 

50% 
Representa os principais 
feitos da empresa 

 CSIEE 

 CD 

 CMCCT 

-EMP 
-CA 
-TIC 

-Proba escrita 
-Táboas de observación 

 FAXB7.1.3. Identifica o concepto de amortización e 
procede ao seu rexistro contable. 7 

50% 
Identifica a amortización 
lineal  e a contabiliza 

 CMCCT 

 CD 

-TIC 
-CA 

-Proba escrita 
-Táboas de observación 

 FAXB7.1.4. Analiza e asigna os gastos e os ingresos 
ao exercicio económico ao que correspondan, con 
independencia das súas datas de pagamento ou 
cobramento. 

7 

50% 
Clasifica y recoñece os 
ingresos e gastos dun 
exercicio económico 

 CMCCT 

 CD 

 CSIEE 

-TIC 
-CA 
-EMP 

-Proba escrita 
-Táboas de observación 

 FAXB7.1.5. Distingue as fases do ciclo contable, 
analiza o proceso contable de pechamento de exercicio 
e determina o resultado económico obtido pola 
empresa. 

7,9 

50% 
Distingue as fases do 
proceso contable e 
determina o resultado 
económico 

 CMCCT 

 CD 

-TIC 
-CA 

 -Proba oral 
- Proxecto individual 
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 FAXB7.1.6. Analiza as obrigas contables e fiscais, e a 
documentación correspondente á declaración-
liquidación dos impostos. 

7 

50% 
Identifica a documentacion 
contable e fiscal 

 CSC 

 CMCCT 

 CD 

-EC 
-TIC 
-CA 

-Proba escrita 
-Táboas de observación 

 FAXB7.1.7. Manexa a nivel básico unha aplicación 
informática de contabilidade, onde realiza todas as 
operacións necesarias e presenta o proceso contable 
correspondente a un ciclo económico. 

7 

25% 
 CD 

 CMCCT 

-CA 
-TIC 

-Proba escrita 
-Táboas de observación 

Bloque 8. Investimento e xestión financeira. Viabilidade da empresa 
 

 FAXB8.1.1. Elabora un plan de investimentos da 
empresa, que inclúa o activo non corrente e o corrente. 

15% 

8,9 

50% 
Distingue activo corrente de 
non corrente 

 CSIEE 

 CAA 

 CMCCT 

- EMP 
-EC 
-TIC 

-Proba escrita 
- Proxecto individual 
-Táboas de observación 

 FAXB8.1.2. Analiza e selecciona as fontes de 
financiamento da empresa. 8,9 

50% 
Identifica as diferentes 
fontes de financiación dunha 
empres 

 CMCCT 

 CD 

-TIC 
-CA 

 -Proba escrita 
- Proxecto individual 
-Táboas de observación 

 FAXB8.1.3. Recoñece as necesidades de 
financiamento da empresa. 8 

100% 
 

 CSIEE -EMP -Proba escrita 
-Táboas de observación 

 FAXB8.2.1. Determina e explica a viabilidade da 
empresa, tanto a nivel económico e financeiro como a 
nivel comercial e ambiental. 

8,9 

50% 
Diferencia viabilidade 
económica e financeira 

 CSIEE 

 CSC 

 CCL 

-EMP 
-EC 
-EOE 

 -Proba escrita 
- Proxecto individual 
-Táboas de observación 

 FAXB8.2.2. Aplica métodos de selección de 
investimentos e analiza os investimentos necesarios 
para a posta en marcha. 

8,9 

50% 
Utiliza e interpreta VAN E 
TIR 

 CSIEE 

 CMCCT 

 CD 

-EMP 
-TIC 
-CA 

-Proba escrita 
- Proxecto individual 
-Táboas de observación 

 FAXB8.2.3. Elabora estados de previsión de tesouraría 
e explica alternativas para a resolución de problemas 
puntuais de tesouraría. 

8,9 

50% 
Elabora plans de previsión 
de tesoureria sinxelos 

 CMCCT 

 CD 

-TIC 
-CA 

-Proba escrita 
- Proxecto individual 
-Táboas de observación 

 FAXB8.3.1. Valora as fontes de financiamento, así 
como o custo do financiamento e as axudas financeiras 
e subvencións. 

8,9 

50% 
identifica as fontes de 
financiación e os sues 
custos 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

-EMP 
-TIC 
-CA 

 -Proba escrita 
- Proxecto individual 
-Táboas de observación 

 FAXB8.3.2. Comprende o papel dos intermediarios 
financeiros na actividade cotiá das empresas e na 
sociedade actual. 

 FAXB8.3.3. Distingue o papel dos intermediarios 
financeiros na actividade cotiá das empresas e na 
sociedade actual. 

8 

50% 
Recoñece os diferentes 
intermediarios financeiros 

 CSC 

 CMCCT 

 CD 

 

-EC 
-TIC 
-CA 

 -Proba escrita 
-Táboas de observación 
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 FAXB8.3.4. Valora a importancia, no mundo 
empresarial, de responder en prazo aos compromisos 
de pagamento adquiridos. 

8 

50% 
Recoñece a importancia de 
pagar nos prazos 

 CSC 

 CSIEE 

 

 

 

-EC 
-EMP 

 -Proba escrita 
-Táboas de observación 

 Bloque 9. Presentación da idea de negocio 
 

 FAXB9.1.1. Utiliza habilidades comunicativas e 
técnicas para atraer a atención na exposición pública 
do proxecto de empresa. 

 

1 a 
9 

50% 
Identifica a importancia da 
retroalimentación e 
interacturar co público 

 CCL 

 CD 

 CSIEE 

-EOE 
-CA 
-EMP 

 -Proba oral 
- Proxecto individual 
-Táboas de observación 

 FAXB9.2.1. Manexa ferramentas informáticas e 
audiovisuais atractivas que axudan a unha difusión 
efectiva do proxecto. 

1 a 
9 

50% 
Fai presentación sixelas 

 CD 

 CCL 

 CMCCT 

 

-CA 
-EMP 
-TIC 

-Proba oral 
- Proxecto individual 
-Táboas de observación 
 

 
 
LENDA COMPETENCIAS           LENDA TRANSVERSAIS  
  
CCL   Comunicación  lingüística                                                                                              CL  Comprensión lectora 
CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía   EOE  Expresión oral e escrita   
CD   Competencia dixital          CA  Comunicación audiovisual  
CAA   Competencia aprender a aprender        TIC  Tecnoloxías da información e  

                           comunicación 
CSC   Competencias sociais e cívicas         EMP  Emprendemento 
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor               EC  Educación cívica  
CCEC   Conciencia e expresións culturais        PV  Prevención da violencia  

G.M.C.: Grao mínimo de consecución.Nos apartados nos que non esté especificado e concretado o grao mínimo de 
consecución aplicanse os criterios  estipulados na taboa seguinte: 

G.M.C. - Grao Mínimo de Consecución 

25% 50% 100% 

Só fai a representación gráfica  pero 
non interpeta de forma axeitada a 
totalidade  dos datos 

Recoñece, clasifica, relaciona, utiliza, Identifica, calcula, 
razoa, a mitade dos apartados propostos; 
Exemplo: sobre  4  apartados,  2. 
  

Estandar tal 
como está 
plantexado 
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METODOLOXIA 

 
Partirase da competencia inicial do alumno, coñecida a través dunha avaliación inicial ó inicio de cada tema, e terase en 

conta a diversidade e os distintos ritmos e estilos de aprendizaxe, así como a dispoñibilidade de recursos e as condicións 
socioculturais do alumnado. 

A metodoloxía está plantexada en termos xeráis de xeito que  o alumno/a deberá enfrentarse a casos prácticos sobre 
procesos de traballo o máis cercanos posibles á realidade do seu entorno e cun grado crecente de dificultade. 

O modelo de aprendizaxe, tratarase que sexa mixto, conxugarase a necesaria transmisión de coñecementos con un 
método o máis activo posible que permita ós alumnos/as ser participativos tanto no ámbito individual como colectivo, xa que as 
persoas aprenden de modo significativo cando constrúen de forma activa os seus propios coñecementos. Noutras palabras, 
intercalarase a explicación do profesor co comentario activo e colectivo dos alumnos na aula, e coa realización de exercicios e 
traballos, tanto individuais como colectivos, e fomentarase a aprendizaxe por proxectos cun enfoque orientado á resolución de 
problemas, todo iso usando as TICs por parte dos alumnos/as na media do posible na aula e fora dela. Este proceso require un 
certo nivel de intencionalidade e predisposición, na persoa que aprende, para incorporar os novos coñecementos na súa 
estrutura cognitiva, pero tamén que o docente intente espertar e manter a motivación do alumno/a. 

A participación individual e colectiva dos alumnos/as  é importante, xa que as persoas aprenden de modo significativo 
cando constrúen de forma activa os seus propios coñecementos. 

O proceso de aprendizaxe debe, polo tanto, basearse na realización dunha serie  de actividades de aprendizaxe (de 
forma individual ou en grupo) que pretenda propicia-la iniciativa e o proceso de aprender a aprender, desenvolvendo 
capacidades de comprensión e análise, de relación, de búsqueda de información e que intentan, ademáis, conecta-la aula co 
mundo real, as empresas, profesionáis e organismos administrativos. 

Realizaranse actividades, exercicios e tarefas seguindo os métodos do aprendizaxe cooperativo. 

 Empregaranse estructuras cooperativas simples, complexas e específicas como : o rompecabezas,  números iguais, cadea de 
preguntas,  reunión de expertos, 1-2-4, sumando ideas, lápices o centro, lectura compartida, o xogo das palabras 

Outras posibles estratexias metodolóxicas  resolución de exercicios, actividades e tarefas; a memorización comprensiva; 
a elaboración de sínteses; a análise de documentos, gráficos, táboas de datos, etc.; a resolución de problemas; o estudo de 
casos (proxectos); e as simulacións. 

 Ademais de : 

- Exposicións orais,  Probas escritas/oráis. Traballos individuais e en grupo, Observación do traballo da aula. 
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6. ACTIVIDADES 

Concreción dos puntos anteriores nos traballos grupais e individuais: 
1ª avaliación: 

- Cualidades e hablidades do emprendedor: Exposición oral – grupo de 2 
- A importancia da creatividade no emprendedor: Exposición oral individual 
- Entrevista a un emprendedor do noso entorno. Traballo escrito (indivual) e Exposición oral  
- Cumplimentacion dun modelo Canvas para unha idea de negocio, así como xurdimento da idea, forma xurídica e 

trámites de constitución da empresa: exposición oral individual. 
 
 

2ª avaliación: 
- Elaborar un plan de medios para unha empresa facendo especial fincapé nas accións de promoción e publicidade 

aplicadas en internet e dispositivos móviles.  Traballo escrito e exposición individual 
- Contratación laboral: tipos de contratos actuáis. Estructura organizativa da súa idea de negocio. Exposición oral – 

individual.  
- Caso práctico de negociación. Exposición oral - grupo 2 

 
3ª avaliación: 

-  Presentación dunha idea de negocio individual farase na primeira avaliación a través do modelo Canvas, na segunda 
e terceira avaliación retomarase para incorporar de forma práctica o resto dos bloques traballados no curso académico 
 

 



Dpto Economía- IES A Sangriña 2020-21 

81 

7. AVALIACION  

A avaliación concíbese e practícase da seguinte maneira: 
 

 Individualizada, centrándose na evolución de cada alumno e na súa situación inicial e particularidades. 

 Integradora, para o cal contempla a existencia de diferentes grupos e situacións e a flexibilidade na aplicación dos criterios de 
avaliación que se seleccionan. 

 Cualitativa, na medida en que se aprecian tódolos aspectos que inciden en cada situación particular e se avalían de forma 
equilibrada os diversos niveis de desenvolvemento do alumno, non só os de carácter cognitivo. 

 Orientadora, dado que achega ó alumno ou alumna a información precisa para mellora-la súa aprendizaxe e adquirir 
estratexias apropiadas. 

 Continua, xa que atende á aprendizaxe como proceso, contrastando os diversos momentos ou fases. Contémplanse tres 
modalidades: 

- Avaliación inicial. Proporciona datos sobre o punto de partida de cada alumno, proporcionando unha primeira fonte de 
información sobre os coñecementos previos e características persoais, que permiten unha atención ás diferenzas e unha 
metodoloxía adecuada. Farase unha avaliación inicial os primeiros días do curso que consistirá na resolución grupal dun 
cuestionario que recolle preguntas abertas que percorren de forma xeral os conceptos desenvolvidos ao longo de 1º de 
BACH e que pretende facer un breve repaso polos contidos vistos e que son precisos para o bo seguimento da materia de 
Fundamentos de Admón e Xestión de 2º BACH, é unha avaliación activa e participativa, non un exame máis, e permite ao 
alumnado recordar ou clarificar os conceptos básicos precisos para o bo seguimento da materia. Esta misma técnica 
empregarase ao comezo de cada UD, facendo aos alumnos preguntas clave que lles permitan centrar o tema e cuxa 
resposta permita ao profesor coñecer o punto de partida para reforzar, aclarar dúbidas e construír coñecementos. 

- Avaliación formativa. Concede importancia á evolución ó longo do proceso, conferindo unha visión das dificultades e 
progresos de cada caso. 

- Avaliación sumativa. Establece os resultados ó termo do proceso total de aprendizaxe en cada período formativo e a 
consecución dos obxectivos. 

Teranse en conta a seguintes técnicas de avaliación do desempeño e de observación por parte da profesora: 

 Proxectos individuais e en equipo 

 Solución de problemas 

 Debate 

 Técnica de pregunta. 

 Rexistro anecdotario 

 Listas de cotexo: si / non 

 Rúbricas 

 Caderno do profesor 
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Avaliarase mediante: 
 

- Probas escritas/oráis: realizarase unha por trimestre. Poderán conter cuestions tipo test, cuestions de verdadeiro-falso razoando a 
resposta, tanto de resposta curta como de resposta algo máis longa (de desenvolver e relacionar) como prácticos (calculo de custe, 
valoracion existencias, contablidade de custos e ingresos.).. Estas probas suporán un 50% da nota. 

- Probas orais e exercicios prácticos: exposición de forma individual e/ou en equipo dos diferentes proxectos feitos; algúns contidos 
avaliaranse por medio de traballos prácticos, que poderán ser individuais ou colectivos e que poden suponer unha exposición oral ou a 
entrega do traballo por escrito. Estas probas suporán un 40% da nota. 

- Actitudes e observación: puntualidade ó entrar na clase, puntualidade e elaboración concienzuda das tarefas, atención e traballo 
constante na clase, traer o material necesario á clase, respecto polos demais, esfor o… terá un  valor dun 10% da nota.  

 
 

Para obter a cualificación de cada avaliación: 

– Haberá tres avaliacións, unha por trimestre, nas que a cualificación obterase calculando a media aritmética entre a avaliación 
continua (actitude, participación, realización de exercicios diarios,entrega de traballos, presentación orais de traballos… 40%+10%) 
e o exame de final de trimestre escrito/oral (50%).  

– Tanto a media da avaliación continua como a nota do exame de avaliación deberán  chegar como mínimo ata o 4 para facer media 
(nota de corte). 

– Considéranse aprobadas as probas  orais, escritas, exercicios…  e avaliacións trimestrais cunha cualificación a partir de 5  puntos 
sobre 10. 

– Haberá que ter un mínimo de 5 sobre 10 en cada unha das avaliacións para superar a materia en xuño, xa que os contidos non son 
progresivos, pois tocan temas moi dispares da organización e traballo nos diferentes departamentos dunha empresa. 

– Unha vez aprobadas as tres  avaliacións, a cualificación final acharase facendo a media aritmética das tres avaliacións. 

 
 

Recuperación de avaliacións insuficientes 

 Tras a primeira e tras a segunda avaliación farase unha proba de recuperación para os alumnos suspensos, que incluirá os mismos 
contidos e entregas/exposicións de traballos obrigatorios que na avaliación. A recuperación da terceira avaliación farase na proba 
global de maio. 
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 Aqueles alumnos/as que aínda así non acaden o aprobado nalgunha das tres avaliacións realizarán no mes de maio, ao remate do 
curso, unha proba escrita global de recuperación sobre o conxunto da materia que lles permita recuperala. Os alumnos con máis dunha 
avaliación suspensa deberán presentarse á proba global de recuperación con toda a materia traballada no curso e todos os alumnos  
que se presenten a esta proba deben entregar os traballos obrigatorios/exposicións que teñan pendentes. 

 No mes de xuño efectuarase unha proba extraordinaria de recuperación dos contidos de todo o curso desenvoltos nesta programación. 
Non se  garda ningunha proba ou avaliación superada durante o curso. 

 
 

8. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E PRÁCTICA DOCENTE 

Este proceso será continuo e ininterrumpido ó longo do curso. O profesor valorará o nivel de aprendizaxe nos alumnos/as de cada 
grupo a medida que se sucedan as distintas unidades didácticas.  

En cada avaliación revisará os resultados obtidos  e comprobará si os métodos empregados  no proceso de ensino-aprendizaxe 
foron os máis axeitados . 

Buscarase a mellora na metodoloxia empregada sempre interactuando cos alumnos/as para adaptala ó grupo e as 
individualidades que poideran presentarse: 

- Coñecemento do estado da clase en xeral e de cada alumno/a en particular 

- Diagnóstico das dificultades máis frecuentes da aprendizaxe 

- Mellora-las técnicas de traballo, rectificando si fora preciso, para alcanzar eficazmente os obxectivos 

- Proporcionar a cada alumno a axuda que necesite, orientándoos ó aprendizaje  

- Valora-lo rendimento, determinando si se conseguiron os obxectivos propostos e en qué grado se lograron  

 

A avaliación debe ser sempre un proceso continuo de constatación e valoración dos resultados do aprendizaxe. Por elo vaise 
partir dunha proba inicial para valora-los coñecementos que poseen os alumnos e que constitúen un requisito para aborda-los contidos que 
se deben aprender, así como a terminoloxía que se vai utilizar, e incluso detectar ideas erróneas.  
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Táboas para avaliar o proceso de ensino e práctica docente, sendo: 4 sempre, 3 casi sempre, 2 as veces, 1 nunca 

 

INDICADORES DE LOGRO DA PRACTICA DOCENTE 4 3 2 1 

1.   ise o distintas actividades de aprendi axe para o logro de cada un dos obxetivos      

2.  otivo os meus alumnos as comunicándolles os obxetivos que quero conseguir e la finalidade das 
actividades, partindo dos seus co ecementos previos, relacionando os contidos con situacions 
reaies, informándolles da utilidade e creando expectativas.  

    

3. Emprego metodologixas que favorezan o desenvolmento dunha actitude positiva do alumno/a e que 
teñan en conta os intereses.  

    

4. Propoño actividades que favore an  o aprendi axe autónomo  búsqueda de información, traballos, 
investigacions...).  

    

5.  ando comen amos unha unidad ou tema novo, os alumnos as co ocen: os obxetivos e 
competencias que se queren desenvolver, as diferentes actividades a reali ar, cómo se lles 
avaliará... 

    

6. As actividades que propo o están relacionadas con situacions da vida real     

7. En función das caracter sticas de cada alumno a, planxeo tareas e logros diferentes.      

8. Propoño metodolox as diversas.      

9.   ómo organi o o grupo clase   Expresa, por favor, en  porcentaje.   

Traballo individual ……%                                          Grupo pequeno…….% 

Parellas ……….%                                                       Gran grupo…….% 

    

10. logro de cada un dos obxetivos.     
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INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO 

ESCALA 

1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado     

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe     

3. Conseguiuse motivar para logra a actividade intelectual do alumnado     

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado     

5. Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado     

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do preofesorado     

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atende ao alumnado con NEAE     

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE     

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado     

10. Usáronse diferentes instrumentos de avaliación     
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INTRODUCCION- CONTRIBUCIÓN DA MATERIA O LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

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 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 
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CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

No estudo das distintas unidades tratarase de fomentar no alumnado: 

-  Desenvolvemento da competencia social e ciudadá (consumo responsable, sensibilización ante os problemas medio ambientais, valorar a 
importancia dos emprendedores ao analizar o papel dos empresarios, perspectiva crítica cara a aspectos inxustos da realidade económica, por 
de manifesto a insolidaridade e agravio provocados por quen practica a economía sumerxida e o fraude fiscal, ..etc) 

-  Traballar de maneira activa a competencia matemática (uso de modelos económicos e representacións gráficas, exercicios de custos, 
ingresos, limiar de rendabilidade, cálculos sobre eficiencia técnica e económica, representación gráfica da función de producción, cálculo do 
IPC, interpretación da información bursátil,.. etc) 

- Aprender a aprender (os alumnos/as adquiriran as estratexias necesarias que lles permitan desenvolver as súas capacidades persoais) 

- Tratamento da información e competencia dixital (utilización de recursos na rede). 

Utilización das novas tecnoloxías por parte do alumno, para a busca e selección de información, para a realización de pequenos 
traballos de investigación utilizando fontes variadas especialmente vinculadas ó uso das TIC. Os alumnos poderán presentar o resultado 
destes traballos en diversos soportes como presentacións Power Point acompañados de exposicións orais. Utilizaránse como instrumentos 
de traballo ordenadores, canón, reproductores de DVD... 

- Denvolvemento da competencia lingüistica  a través comprensión de textos relacionados co mundo empresarial, económico e do cotidiá; 
Redacción de traballos, grupais e individuais, exámes para a  linguaxe escrita. Exposición de traballos, argumentación, debates na aula, 
participación oral para expresar a súa opinión para a linguaxe oral. Así como interpretación de imaxes, publicidade, slogans, e otras 
informacións non verbais da nosa sociedade. 

-  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor ( identicar as vantaxes e inconvintes de traballar para si mesmo.  Habilidades sociais: 
confianza, respeto, responsabilidade, iniciativa, liderazgo, traballo en equipo. Xestión de proxectos e resolución  de problemas. Capacidade 
de adaparse os cambios. 
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1. OBXETIVOS 

Os obxectivos xerais do bacharelato recollidos no DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

 

Artigo 26. Obxectivos  

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:  

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha con- ciencia cívica responsable, inspirada polos 
valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsa- 
bilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.  

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma respon- sable e autónoma e desenvolver o seu espírito 
crítico. Ser quen de prever e resolver paci- ficamente os conflitos persoais, familiares e sociais.  

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e 
discriminacións existentes e, en parti- cular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 
calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.  

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como 
medio de desenvolvemento persoal.  

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.  

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.  

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comu- nicación.  

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus an- tecedentes históricos e os principais factores da 
súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.  

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida.  

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma 
crítica a contribución da ciencia e da tec- noloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao 
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medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.  

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciati- va, traballo en equipo, confianza nun mesmo e 
sentido crítico.  

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural.  

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables.  

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.  

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun 
mundo globalizado.  
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2. OBXETIVOS, CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ( normativa autonómica) 

No DOGA num 120 do luns 29 de xuño de 2015 nas páxinas 25632 ata 25649 temos en formato taboa os datos correspondentes aos 
obxetivos do bacharelato, os contidos da materia de economía, os criterios de avaliación, os estándares de aprendizaxe e as competencias 
clave  separados en 7 bloques co seguinte formato: 

 

 

 

 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: 

 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 

 CCL 

 CMCCT 

 CD 
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 Economía. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

interpretación de datos e gráficos. apropiados para analizar problemas 
económicos concretos. 

 Bloque 2. A actividade produtiva  

 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  CMCCT 
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beneficios dunha empresa a partir de 
supostos de ingresos e custos dun 
período. 

 CD 

 i 

 l 

 m 

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

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

 CMCCT 

 CD 

 Bloque 3. O mercado e o sistema de 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 

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

 B4.2. Equilibrio macroeconómico: 

 B4.1. Distinguir as principais magnitudes 
macroeconómicas, operar con elas e 
analizar as súas interrelacións, valorando 
os inconvenientes e as limitacións que 

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

 CMCCT 

 CD 

 CSC 
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 l demanda e oferta agregadas. 

 B4.3. Inflación e tipos de xuro. 

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

presentan como indicadores da calidade 
de vida. 

 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 as súas 
limitacións para medir a calidade de vida. 

 CSC 

 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 

 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 

 CD 

 CSIEE 
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 h 

 i 

 l 

 p 

inflación. 

 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 

 d 

 h 

 i 

 l 

 B5.3. Teorías explicativas da inflación.  B5.2. Describir as teorías explicativas 
sobre as causas da inflación e os seus 
efectos sobre os/as consumidores/as, as 
empresas e o conxunto da economía. 

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

 CSC 

 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  
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 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  

 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 
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 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 

 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 
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3. BLOQUES DE CONTIDOS 

A materia de Economía está divida en 7 bloques: 

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

 Bloque 2: A actividade productiva 

 Bloque 3: O mercado e o sistema de prezos 

 Boque 4: A macroeconomía 

 Bloque 5: Aspectos financeiros da Economía 

 Bloque 6: O contexto internacional da economía 

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

 
TEMPORALIZACIÓN: 

A materia  articulase en 13 Unidades Didácticas 
Nº SESIÓNS 

TOTAL 
SESIÓNS 

-UD1.-Os principios básicos da economía 10   
 -UD2.- Organización e  crecemento  16 1ºtrimestre  38 

-UD3.- A empresa e as súas funcións 12   

 -UD4.- A oferta, a demanda e o equilibrio de mercado 

TRABALLO EXPOSICION:     
 8  SESIONS  (2 no 2º trimestre e 6 no 3º 
trimestre) 
 
-UD11.- O comercio internacional 
-UD12.- Integración e globalización da economía 
-UD13.-Os grandes retos da economía actual 

12   

46 

-UD5.- Modelos de mercado 8   
-UD6.- A intervención do estado na economía: os fallos 
do mercado e o estado de benestar 8 2ºtrimestre 
-UD7.- Os indicadores económicos: a producción, o 
emprego e os prezos 18 

  

-UD8.-O equilibrio e os cambios na economía: as forzas 
internas do mercado 12   

46 

-UD9.- As políticas macroeconómicas: a política fiscal e a 
política monetaria 16 3ºtrimestre 

-UD10.- O sistema financeiro. A bolsa 12   

 
 

  

 TOTAL SESIÓNS CURSO 130 
 

130 
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4. ESTANDARES DE APRENDIZAXE, TEMPORALIZACIÓN e PONDERACIÓN,  CONTIDOS MÍNIMOS, COMPETENCIAS CLAVE, 
ELEMENTOS TRANSVERSAIS E INSTRUMENTOS DE AVALIACION (taboa) 
 

Economía. 1º de bacharelato 

  Ponderación   

Estándares de aprendizaxe % U.D G.M.C. 
Competenci

as clave 
Elementos 
transverais 

Instrumentos de avaliación 

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

 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. 

20% 
 

1 

 
Recoñece  a escasez fisica e a 
sús importancia e relación  coa 
economía  

-CL 
-EC 

 -Proba escrita 
 -Técnicas de observación 

   
     

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

2 
 

Responde Que, como e para 
quen producir de casa sistema 
económico 

 CSC 

 -CL 
 -Proba oral 
 -Proba escrita 

   
 CMCCT 

 -EOE 
 -CA   

 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. 

13 

 
 

 CSC 

 -CL 
-EC 

 -Proba escrita 
-Técnicas de observación 

 ECB1.2.3. Compara sistemas económicos, utilizando 
exemplos actuáis do ámbito internacional 2 

50% 
Enumera vantaxes e inconvintes 
de cada sistema económico  CAA 

 CD 
 CSC 

 -EOE 
-CA 

-Proba oral 
-Proba escrita 

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

1 
 

 

 CAA  -CL 
-EC 

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

1-
13 
 

 
 

 CCL 

 -TIC 
 

 -Proba escrita 
-Técnicas de observación 

Bloque 2. A actividade produtiva 
 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. 
 

10% 

3 
 

50% 
Expresa unha visión parcial do 
funcionamento productivo dunha 
empresa 

 CAA 
 -EMP 
 -EOE 

 -Proba escrita 
 -Técnicas de observación 

 CCL 
    

  
  CSC     

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

3 
50% 

 CSC 

 -CL 
 -Proba escrita 
 -Técnicas de observación 

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

2 

100% 
 

 CMCCT 

 -CL 
 -Proba escrita 
 -Técnicas de observación 

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

3,6,
13 

50% 
Analiza as repercusión da 
actividade duha empresa no 
ámbito próximo 

 CSIEE 

 -EOE   

  
 

 CCL 
 -EMP 

 -Proba escrita 
 -Técnicas de observación 

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

3 

50% 

 CSIEE 

 -EMP 
 -Proba escrita 
-Técnicas de observación 

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

3 

50% 

-CD 

 -EMP 
 -Proba escrita 
-Técnicas de observación 

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

2,3 
50%  CD 

 CMCCT 
 

 -EMP 
 

-Proba escrita 

     -TIC 
-Técnicas de observación 
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 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. 

3 

50% 
Calcula correctamente custe  
fixo, variable, total e marxinal  CMCCT  -EMP 

 -TIC 
 -Proba escrita 
 -Técnicas de observación 

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

3 

50%  
Calcula os beneficios dunha 
empresa a partir duns ingresos e 
custos dun periodo  CMCCT 

 -EMP 
 -TIC 

 -Proba escrita 
 -Técnicas de observación 

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

3 

25% 

 CMCCT 

 -EMP 
 -TIC 

 -Proba escrita 
 -Técnicas de observación 

Bloque 3. O mercado e o sistema de prezos 

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

 
15% 
 

4 

50% 
Representa a curva da demanda, 
a curva da oferta do mercado e 
os seus movementos e 
desprazamentos para duas 
situacións de todalas posibles. 
 
Representa o equilibrio no 
mercado 

 CMCCT 

 -TIC 
 -EOE 
 

 -Proba escrita 
 -Técnicas de observación 

  
  CD     

 ECB3.1.2. Define e expresa matematicamente as 
variables que determinan a oferta e a demanda. 4 

50% 
Calcula as cantidades e precios 
da oferta e demanda de 
determinados bens  CMCCT 

 -EOE 
 -TIC 

 -Proba escrita 
 -Técnicas de observación 

  
  CCL     
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 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. 

4 

50% 
Analiza a eslaticidad de demanda 
e interpreta os cambios en 
prezos e cantidades. 

 CMCCT 

 -EOE 
 -TIC 

 -Proba escrita 
-Técnicas de observación  

  
 -CD     

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

5 

50% 
Compara  numero de oferentes, 
barrreras de entrada, producto, 
grao de competencia, influencia 
sobre precios dos distintos tipos 
de mercados 

 CMCCT 
 -CL 
 -EOE 

  
-Proba escrita 
-Técnicas de observación 

    CCL     

        

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

5 

50% 
identifica os tipos de mercados 
con casos reis do seu entorno ou 
realidade  CAA 

 -CL 
 -EOE 

  
-Proba escrita 
-Técnicas de observación 

 
 

  CSC     
 ECB3.2.3. Valora de forma crítica os efectos que se 

derivan sobre os axentes intervenientes nos diversos 
mercados. 
 
 
 
 
 

5 

50% 

 CSC 

 -EC 
 -Proba escrita 
 -Técnicas de observación 

Bloque 4. A macroeconomía 

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

 
15% 
 
 
 
 

7 

50% 
Calcula o PIB dende a 
perspectiva do gasto nacional. 
Calcula: PNB, PIB, RN. 

 CMCCT 

 -CL 
-Proba escrita 
-Técnicas de observación 

    CD  -EOE  
    CSC     
    CCL     
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 ECB4.1.2. Relaciona as principais macromagnitudes 
e utilízaas para establecer comparacións con carácter 
global. 

 

7 

 
50% 

  CAA 

 -EOE 
 -Proba escrita 
 -Técnicas de observación 

   
 CSC     

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

7 

 
50% 
Recoñece os aspectos que non 
recolle o PIB como indicador 
económico. 

 CSC 

 -EC 
 -Proba escrita 
 -Técnicas de observación 

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

7 

 
50% 
Interpreta as macromagnitudes 
de forma total e per cápita e a 
súa evolución no tempo 

 CMCCT 

 -TIC 
 -EOE 

 -Proba escrita 
 -Técnicas de observación 
 

  
 

 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. 

1-13 

 
50% 

 
 CAA 
 CD 

  -CL 
 -EC 

 -Proba escrita 
 -Técnicas de observación 
 
 

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

7 

 
50% 
Calcula tasa de paro, tasa de 
actividade, poboación activa, 
inflacion 
Intepreta o resultado obtido. 

 CD 

 -TIC 
 -Proba escrita 
 -Técnicas de observación 

   
 CMCCT  -EC   

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

7 

 
50% 
Intepreta datos de medición do 
desempleo, EPA e Paro 
rexixtrado. 

 CMCCT 

 -TIC 
 -Proba escrita 
 -Técnicas de observación 

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

7 

 
50% 
Recoñece a relación entre os 
salarios,a formación e a millora 
da productividade 

 CSC 

 -EMP 
 -EC 

 -Proba escrita 
 -Técnicas de observación 

 

 
  

 CAA 
    

 ECB4.3.3. Investiga e recoñece vieiros de ocupación 
e tendencias de emprego. 7 

 
50% 
Recoñece a evolución do 
mercado de traballo e a 
importancia da formación 

 CAA 

 -EMP 
 -Proba escrita 
 -Técnicas de observación 

   
 CD     

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

7 

 
50% 
Recoñece as posibles políticas 
de emprego que pode levarse a 
cabo 

 CD 

 -TIC 
 -Proba escrita 
 -Técnicas de observación 

 

 
  

 CSIEE 
    

Bloque 5. Aspectos financeiros da Economía 

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

 

10% 

 
 
 

 

 
50% 
Distingue as funcións do diñeiro. 
Identifica a oferta e demanda 
monetaria 

 CSC 

 -EC 
 -Proba escrita 
 -Técnicas de observación 

 9,10 
 

 CMCCT  -CL   
 

  
 CD     

 
  

 CCL     

 ECB5.2.1. Recoñece as causas da inflación e valora 
as súas repercusións económicas e sociais. 7,9 

 
50% 
Recoñece como se mide a 
inflacion dunha economía 
Interpreta o tipo de xuro e a súa 
relación coa inflación 
 

 CSC 

 -CL 
-EC 

 -Proba escrita 
 -Técnicas de observación 

 
  

 CD     
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 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. 

10 

 
50% 
Define activo financeiro e as súas 
características 
Identifica obligacións e accións e 
as suas característica principais 

 CAA 

 -CL 
 -Proba escrita 
 -Técnicas de observación 

    CSC     
    CD     

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

9 

 
50% 
Define a política monetaria dun  
pais 
Identifica os diferentes tipos de 
economía monetaria  en 
situación de crisis económica ou 
crecemento 

 CAA 
 CMCCT 
 CSC 

 
 

 -EC 
 
 
 

- Proba escrita 
-Técnicas de observación 
 
 

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

9,10 
 
50%  CSC 

 -CL 
 -Proba escrita 
 -Técnicas de observación 

   CMCCT     

   CD     

         

         

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

9 

 
50% 
Define o concepto de tipo de xuro 
e quen o determina 

 CMCCT 

 -EOE 
 -Proba escrita 
 -Técnicas de observación 

  
 CCL     

Bloque 6. O contexto internacional da economía 

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

10% 

 

11 

 
50% 
Define o proteccionismo e 
recoñece as medidas 
proteccionistas que pode levar a 
cabo un goberno 

 CSC 
 CCL 
 CMCCT 

  
-CL 
-EOE 
  
  

 -Proba oral 
 -Proba escrita 
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 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. 

12 

 
50% 
Obxetivos da UE 
Enumera las políticas de UE mas 
representativas 
Avantaxes e inconvintes da 
implantación do euro  CSC 

 -CL 
-EOE 

 -Proba oral 
 

   
 CCL -EC   

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

11 

 
50% 
Identifica a avantaxe comparativa 
Avantaxes do comercio 
internacional 

 CSC 

 -EOE 
 

 -Proba oral 
 

  
 

 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. 

12, 
13 

 
50% 
Enumera os problemas  globais 
da economía. 
 

 CAA 
 CD 
 CMCCT 

 CSC 

 -EOE 
 -Proba oral 
 

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

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

 

20% 

6,2,
7,8 

 
50% 
Identifica os obxetivos  prioritarios 
macroeconómicos du pais. 
Distingue os valores de eficiencia 
e equidade   

 CSC 

 -EOE 
 -Proba escrita 
 -Técnicas de observación 

  
 

 CMCCT  -CA   

  
 

 CD  -TIC   

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

6,1
2,1
3 

 
50% 
Explica brevemente as causas 
que impulsaron o proceso 
globalizador 

 CCL 

 -CL 
 -Proba oral 
 -Proba escrita 

  
 

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

13, 
6, 7 

 
50% 
Define o desenvovemento 
sostenible 
Enumera as características dos 
paises pobres  CSC 

 -EOE 
 -Proba oral 
 -Proba escrita 

   
 CCL  -EC   

 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. 

12, 
13 

 
50% 
Identifica os paises emerxentes  
Reconoñece os indicadores do 
desenvolvemento humano 
 

  CAA 

 -EOE 
 -Proba oral 
 

  
 

 CSC  -TIC   

  
 

 CD  -CA   

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

13 

 
50% 
Recoñece os problemas 
medioambientais globais 

 CSC 

 -EOE 
-TIC 
-CA 

 -Proba oral 
 

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

 

13,
6 

 
50% 
Valora a importancia das politicas 
de reciclaxe, economía sostenible 
e economía colaborativa 

 CSC 

 -EC 
 

 -Proba oral 
-Rúbrica 

   
 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. 

 
6,1
3 

 
50% 
Define as externalidades 
Recoñece os custes externos 
asociados 
 

 CSC 

 -EC 
-EOE 

 -Proba escrita 
 -Proba oral 
 

   
 CMCCT     

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

7 

 
50% 
Representa gráficamente a 
demanda agregada 
Identifica os momentos d 
recesión e expansion dunha 
economía 
 

 CMCCT 

 -EOE 
 -Proba escrita 
-Técnicas de observación 

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

 6 

 
50% 
Distingue  todas as funcións do 
Estado 
  CCL 

 -EOE 
 -Proba escrita 
 -Técnicas de observación 

    
 CMCCT  -CL   

 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. 

 6 

 
50% 
Enumera os fallos do mercado 
Reconoce o Estado como 
corrector de externalidades 

 CSC 

 -CL 
 -Proba escrita 
 -Técnicas de observación 

 
  

 
 CMCCT  -EOE   

 
  

 
 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. 

 9,6 

 
50% 
Define presuposto público 
Diferenica entre gastos reais e de 
transferencia 
Distingue entre tasa, contribución 
especial e imposto directo e 
imposto indirecto. 

 CAA 

 -EOE 
 -Proba escrita 
 -Técnicas de observación 

    
 CMCCT  -CL   

    
 CD     

 
LENDA COMPETENCIAS           LENDA TRANSVERSAIS    
CCL   Comunicación  lingüística                                                                                              CL  Comprensión lectora 
CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía   EOE  Expresión oral e escrita   
CD   Competencia dixital          CA  Comunicación audiovisual   
CAA   Competencia aprender a aprender        TIC  Tecnoloxías da información e comunicación 
CSC   Competencias sociais e cívicas         EMP  Emprendemento 
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor               EC  Educación cívica  
CCEC   Conciencia e expresións culturais        PV  Prevención da violencia  
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G.M.C.: Grao mínimo de consecución.Nos apartados nos que non esté especificado e concretado o grao mínimo de consecución 
aplicarase os criterios  estipulados na taboa seguinte: 

 

G.M.C. - Grao Mínimo de Consecución 

25% 50% 100% 

Só fai a 
representación 
gráfica  pero non 
interpeta de 
forma axeitada a 
totalidade  dos 
datos 

Recoñece, clasifica, 
relaciona, utiliza, Identifica, 
calcula, razoa, a mitade 
dos apartados propostos; 
Exemplo sobre  4  
apartados 2 
  

Estandar tal 
como está 
plantexado:. 
Exemplo 
distingue  
entre dous 
propostas a 
correcta 

 
 

5. METODOLOXIA 

Partirase da competencia inicial do alumno, coñecida a través dunha avaliación inicial ó inicio de cada tema, e terase en conta a 
diversidade e os distintos ritmos e estilos de aprendizaxe, así como a dispoñibilidade de recursos e as condicións socioculturais do 
alumnado. 

O modelo de aprendizaxe, tratarase que sexa mixto, conxugarase a necesaria transmisión de coñecementos con un método o máis 
activo posible que permita ós alumnos/as ser participativos tanto no ámbito individual como colectivo, xa que as persoas aprenden de 
modo significativo cando constrúen de forma activa os seus propios coñecementos. Noutras palabras, intercalarase a explicación do 
profesor co comentario activo e colectivo dos alumnos na aula, e coa realización de exercicios e traballos, tanto individuais como 
colectivos, e fomentarase a aprendizaxe por proxectos cun enfoque orientado á resolución de problemas, todo iso usando habitualmente as 
TICs por parte dos alumnos/as. Este proceso require un certo nivel de intencionalidade e predisposición, na persoa que aprende, para 
incorporar os novos coñecementos na súa estrutura cognitiva, pero tamén que o docente intente espertar e manter a motivación do 
alumno/a. 

A participación individual e colectiva dos alumnos/as  é importante, xa que as persoas aprenden de modo significativo cando 
constrúen de forma activa os seus propios coñecementos. 
Realizaranse actividades, exercicios e tareas seguindo os métodos do aprendizaxe cooperativo.  

Os equipos serán feitos o principio de cada trimestre, si funcionan ben poderan quedar fixos para todo o curso. 
Empregaranse estructuras cooperativas simples, complexas e específicas como : reunión de expertos, sumando ideas, o rompecabezas,  
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números iguais, cadea de preguntas,  mapa conceptual a catro bandas, 1-2-4, folio xiratorio, lápices o centro, lectura compartida, o xogo 
das palabras 

Outras posibles estratexias metodolóxicas  resolución de exercicios, actividades e tarefas; a memorización comprensiva; a 
indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa, etc.; a elaboración de sínteses; a análise de documentos, gráficos, táboas de 
datos, etc.; os comentarios de textos, gráficos, , etc.; a resolución de problemas; o estudo de casos (proxectos); e as simulacións. 
 Ademais de : 

- Exposicións orais. 
- Probas escritas/oráis. 
- Traballos individuais e en grupo. 
- Observación do traballo da aula. 

 

6. ACTIVIDADES 

As liñas de actuación no proceso ensino-aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos da materia  no desenvolvemento dos 
exercicios e actividades versarán sobre: 

-Caracterización do problema económico básico, sinalando exemplos representativos do mesmo. 
-A partir de datos aportados e consulta de fontes, análisis comparativo sobre a incidencia do problema   económico básico entre 

distintos países e grupos humanos.  
-Identificación, en exemplos de decisións económicas vinculadas aos intereses dos alumnos/as. 
-Reflexión  e debate sobre as necesidades de consumo creadas a través das técnicas  de marketing e os seus efectos sobre o 

medio ambiente e a calidade de vida das personas.  
-Búsqueda e consulta de información sobre o grado de satisfacción de necesidades primarias da humanidade, propoñendo medidas 

razoadas para a súa solución. 
-Identificación da dimensión económica de cuestións ou problemas extraídos da vida real, aplicando os conceptos de costes de 

oportunidade e irrecuperables, do análisis marxinal e os incentivos. 
-Representación gráfica do modelo económico da Fronteira de Posibilidades de Producción a partir de supostos sinxelos. 
-Recoñecemento da escasez de recursos  e da necesidade de racionalizar o seu uso, conserva-los e renova-los. 
-Interés por indagar e coñecer os factores que explican os problemas económicos básicos. 
-Solidaridade ante o reparto desigual dos recursos e os desequilibrios económicos do planeta. 
-Disposición favorable a participar nas actividades do grupo e interés polos novos coñecementos que aporta a economía. 
-Presentar as cuestións e problemas económicos contextualizados e relacionando, en todo momento, as causas e os efectos.  
-Análise dos feitos, valoración de alternativas, prognóstico de efectos e posición diferentes ante un mesmo problema. 
-Partir da interpretación social da realidade económica, buscando integrar a teoría económica e a economía real, intentando 

asegurar ao mesmo tempo un marco conceptual sobre o cal seguir aprendendo. 
-A realización de investigacións sinxelas que impliquen a aplicación práctica a un caso concreto da metodoloxía do razoamento 
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económico axudará a entender a economía como algo real, útil e próximo que permita transitar desde o particular ao xeral. 
-Acceso a textos xornalísticos da prensa diaria ou especializada e uso da prensa dixital, así como do material ou gravacións 

videográficas de espazos televisivos onde se traten temas relacionados coa materia e que presenten propostas concretas de actividades 
que sirvan para vincular os contidos desenvolvidos na aula cos acontecementos económicos cotiáns. 

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

 
Outras consideracións 
-Preténdese fuxir do enfoque únicamente académico e formalista, que achega gran cantidade de conceptos pero non a suficiente 

capacidade explicativa dos problemas reais. Por outro lado, tamén se evitará o enfoque exclusivamente descritivo dos feitos económicos, 
que proporciona gran cantidade de información, pero con escaso poder explicativo das causas que orixinan os problemas. 

Para parte dos alumnos de 1º de Bacharalato esta é unha materia que estudiarán por primeira vez, sen embargo, sí teñen conceptos 
previos relativos a asignatura xa que os contidos económicos están presentes na vida diaria da sociedade actual; por iso comenzarase o 
curso facendo unha avaliación inicial, para deste modo analizar os coñecementos previos do alumnado nesta materia, a partir de aquí, o 
desenvolvemento das distintas unidades farase de modo progresivo, e decir, incorporando novos conceptos de forma paulatina, buscando 
sempre a interrelación entre eles, e tamén a interrelación con outras materias deste curso e con temas de actualidade económica. 

Deste modo búscase que o alumnado manexe e asimile con soltura todos os conceptos das distintas unidades. 
Promoverase polo tanto unha aprendizaxe significativa e construtiva no alumnado, e non basear a asignatura nunha simple 

aprendizaxe memorística. Para isto o desenvolvemento das clases basearase na exposición do profesor pero sempre buscando a 
participación activa do alumnado: cada tema será tratado pola clase no seu conxunto, ademais o profesor fará preguntas para comprobar o 
grao de comprensión da materia, facilitará o debate e a participación activa do alumnado no desenvolvemento da clase, así como a 
realización de exercicios, actividades e tarefas mediante o aprendizaxe cooperativo. 

Lograr motivar o alumnado cara esta materia, buscando a parte “cotián” da econom a e propo endo exemplos cercanos á realidade 
do alumnado, será un dos obxectivos principais do profesor no transcurso do curso. 

 Ademáis esta materia tamén se utilizará, dadas as súas características de actualidade, para promove-lo debate de áreas que se 
poden considerar como transversais, deste modo favorecerase partindo do profesor una educación para á paz, a igualdade entre sexos, 
relixións, culturas, etc; a tolerancia, o respecto ao medio ambiente, ao consumo responsable, valores democráticos, etc. 

Tódolos temas iniciaranse coa técnica: vexo, penso e me pregunto a partir de imaxes relacionadas coa unidadede didáctica para 
enfocalo tema coas inquietudes dos alumnos/as. 

 

Concreción dos puntos anteriores nos traballos grupais e individuais: 
 

1ª avaliación: 
- As doctrinas, escolas de pensamento económico e sistemas económicos: De libre mercado, planificado e mixto. Traballo 

cooperativo “reunión de expertos” e debate. 
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2ª  e 3ª avaliación: 
- Busca de información e exposición da información conseguida sobre os seguintes temas: 

o modelos de mercados 
o intervención do Estado na nosa economia 

- traballo de exposición oral  individual dun dos seguintes temas : 
o O comercio internacional 
o Integración e globalización da economía 
o Os grandes retos da economía actual 

 
 

7. AVALIACION  

A avaliación concíbese e practícase da seguinte maneira: 
 

 Individualizada, centrándose na evolución de cada alumno e na súa situación inicial e particularidades. 

 Integradora, para o cal contempla a existencia de diferentes grupos e situacións e a flexibilidade na aplicación dos criterios de avaliación 
que se seleccionan. 

 Cualitativa, na medida en que se aprecian tódolos aspectos que inciden en cada situación particular e se avalían de forma equilibrada os 
diversos niveis de desenvolvemento do alumno, non só os de carácter cognitivo. 

 Orientadora, dado que achega ó alumno ou alumna a información precisa para mellora-la súa aprendizaxe e adquirir estratexias 
apropiadas. 

 Continua, xa que atende á aprendizaxe como proceso, contrastando os diversos momentos ou fases. Contémplanse tres modalidades: 
 

-  
- Avaliación formativa. Concede importancia á evolución ó longo do proceso, conferindo unha visión das dificultades e progresos de cada 

caso. 
- Avaliación sumativa. Establece os resultados ó termo do proceso total de aprendizaxe en cada período formativo e a consecución dos 

obxectivos. 
 
Teranse en conta a seguintes técnicas de avaliación do desempeño e de observación por parte da profesora: 
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Técnica de avaliación do desempeño: 

 Método de casos 

 Proxectos individuais e en equipo 

 Solución de problemas 

 Debate 

 Técnica de pregunta. 
 

Técnicas de observación que completan as anteriores: 

 Rexistro anecdotario 

 Listas de cotexo: si / non 

 Rúbricas 

 Escalas de estimación 

 Caderno do profesor 

 
 

Avaliarase mediante: 
 

- Probas escritas/oráis: un mínimo de unha con contidos parciais ao longo de cada trimestre e un exame con contidos 
acumulativos ao remate do trimestre. Poderán conter cuestions tipo test, cuestions de verdadeiro-falso razoando a resposta, 
tanto de resposta curta como de resposta  máis longa (de desenvolver e relacionar), como exercicios prácticos (calculo de 
custe, tasas desemprego, interpretación de gráficas etc.).  

- Probas orais: exposición de forma individual e en equipo dos diferentes proxectos feitos. 

- Traballos prácticos: Algúns contidos avaliaranse por medio de traballos prácticos, que poderán ser individuais ou colectivos. 

- Actitude: puntualidade ó entrar na clase, puntualidade e elaboración concienzuda das tarefas, atención na clase, traer o material 
necesario á clase, respecto polos demais, esfor o…  

 

 
Haberá tres avaliacións, unha ao remate de cada trimestre, nas que  a cualificación se determinará do seguinte xeito: 

 
- Un 50 %: datos da avaliación continua (probas escritas/oráis con contidos parciais 40%), (intervencións en clase- 

traballos de investigación- proxectos-realización de exercicios diarios-participación... 10%). 
- Un 50 %: exame de avaliación con contidos acumulativos (que servirá ademáis de recuperación  das probas 

escritas/oráis con contidos parciais). 
- As exposicións orais individuais que versan sobre as unidades didácticas 11, 12 e 13 puntuaranse entre 0 e 1 punto, 

que se sumará a nota media final de xuño. 
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- A nota de corte para o cálculo das medias entre o exame de avaliación e a avaliación continua fíxase nun 4, con este 
sistema preténdese potenciar o hábito de estudo diario. 

- A nota  final mínima de cada avaliación para obter o aprobado establécese  en 5 sobre 10. 

- Haberá que ter un mínimo de 5 sobre 10 en cada unha das tres avaliacións para superar a materia en xuño. 

- Unha vez aprobadas as tres avaliacións, a  cualificación final da materia determinarase calculando a media 
aritmética. 

- As probas escritas, orais, exames… superados en cada trimestre non eximen desa materia na recuperación. A 
avaliación supendese o aprobase na súa totalidade, non se gardan partes. 

 
 
 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 
Realizarase unha proba de recuperación despois de cada avaliación para os alumnos que non superasen os obxectivos mínimos, 
cos mismos contidos e entrega de traballos que os esixidos na  avaliación. 
 
Rematada a terceira avaliación os alumnos disporán da correspondente  proba de recuperación  no mes de xuño, a esta proba 
poderán presentarse ademáis daqueles alumnos que suspenderan a terceira avaliación, todos aqueles que teñan algunha 
avaliación anterior non superada, o alumno con só unha avaliación suspensa presentarase a esta  proba de recuperación con só 
esa parte, mentres que aquel que teña dúas ou tres avaliacións suspensas deberá presentarse con toda a materia e entregar os 
traballos obrigatorios/exposicións que teñan pendentes. 
 

Aqueles alumnos/as que non superen a materia en xuño deberán presentarse ó exame extraordinario da convocatoria de  
setembro cos contidos de todo o curso desenvoltos nesta programación, tendo que acadar un mínimo de  5 sobre 10 para obter o 
aprobado. Non se  garda ningunha proba ou avaliación superada durante o curso. 
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8. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E PRÁCTICA DOCENTE 

Este proceso será continuo e ininterrumpido ó longo do curso. O profesor valorará o nivel de aprendizaxe nos alumnos/as 
de cada grupo a medida que se sucedan as distintas unidades didácticas.  

 

En cada avaliación revisará os resultados obtidos  e comprobará si os métodos utilizados  no proceso de ensino-
aprendizaxe foron os máis axeitados . 

Buscaráse a mellora na metodoloxia empregada sempre interactuando cos alumnos/as para adaptala ó grupo e as 
individualidades que poideran presentarse: 

- Coñecemento do estado da clase en xeral e de cada alumno/a en particular 

- Diagnóstico das dificultades máis frecuentes da aprendizaxe 

- Mellora-las técnicas de traballo, rectificando si fora preciso, para alcanzar eficazmente os obxectivos 

- Proporcionar a cada alumno a axuda que necesite, orientándoos ó aprendizaje  

- Valora-lo rendimento, determinando si se conseguiron os obxectivos propostos e en qué grado se lograron  

A avaliación debe ser sempre un proceso continuo de constatación e valoración dos resultados do aprendizaxe. Por elo 
vaise partir dunha proba inicial para valorar os coñecementos que poseen os alumnos e que constitúen un requisito para abordar 
os contidos que se deben aprender, así como a terminoloxía que se vai empregar, e incluso detectar ideas erróneas.  
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Táboas para avaliar o proceso de ensino e práctica docente, sendo:  4 sempre, 3 casi sempre, 2 as veces, 1 nunca 

INDICADORES DE LOGRO DA PRACTICA DOCENTE 4 3 2 1 

1.   ise o distintas actividades de aprendi axe para o logro de cada un dos obxetivos      

2.  otivo os meus alumnos as comunicándolles os obxetivos que quero conseguir e la finalidade das 
actividades, partindo dos seus co ecementos previos, relacionando os contidos con situacions 
reaies, informándolles da utilidade e creando expectativas.  

    

3. Emprego metodologixas que favorezan o desenvolmento dunha actitude positiva do alumno/a e que 
teñan en conta os intereses.  

    

4. Propoño actividades que favore an  o aprendi axe autónomo  búsqueda de información, traballos, 
investigacions...).  

    

5.  ando comen amos unha unidad ou tema novo, os alumnos as co ocen: os obxetivos e 
competencias que se queren desenvolver, as diferentes actividades a reali ar, cómo se lles 
avaliará... 

    

6. As actividades que propo o están relacionadas con situacions da vida real     

7. En función das caracter sticas de cada alumno a, planxeo tareas e logros diferentes.      

8. Propoño metodolox as diversas.      

9.   ómo organi o o grupo clase   Expresa, por favor, en  porcentaje.   
Traballo individual ……%                                          Grupo pequeno…….% 
Parellas ……….%                                                       Gran grupo…….% 

    

10. Logro de cada un dos obxetivos.     
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INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO 

ESCALA 

1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado     

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe     

3. Conseguiuse motivar para logra a actividade intelectual do alumnado     

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado     

5. Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado     

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do preofesorado     

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atende ao alumnado con NEAE     

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE     

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado     

10. Usáronse diferentes instrumentos de avaliación     
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E 
EMPRESARIAL.  

 

4º ESO 

 
Curso: 2020/2021 

 
 

PROFESORA: Mª LUÍSA VILAR MEIRÁS 
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INTRODUCIÓN 

Xorde esta materia como necesidade de incluír un primeiro contacto coa economía no alumnado que cursa educación secundaria 
obrigatoria. Esta necesidade fundaméntase nun proceso de globalización que fai que estes ensinos sexan básicas para calquera 
cidadán que queira exercer con eficacia a súa condición de tal. 
De acordo coas recomendacións da Comisión Europea e da OCDE, resulta indispensable adoptar unha serie de medidas no 
ámbito do Sistema Educativo para responder os desafíos que a nosa sociedade ten expostos a nivel económico. 
O impulso da educación económica e financeira e o fomento da iniciativa emprendedora entre os mozos, son aspectos esenciais 
para contribuír a reducir o desemprego e a exclusión social. De igual maneira, anticipar as competencias profesionais no ámbito 
económico, financeiro e do mundo da empresa, son elementos crave para consolidar a educación como elemento crave para 
mellorar a competitividade e o progreso social. 
Para poder promover a igualdade de oportunidades e mellorar a equidade, é indispensable ofrecer unha educación económica e 
financeira a aquelas persoas que doutro xeito non poderían ter acceso á 
mesma. Os centros educativos teñen que ser provéanos destes recursos aos distintos grupos demográficos e reducir os déficits de 
educación financeira entre a poboación. 
As evidencias empíricas móstrannos que aquelas persoas que recibiron algún tipo de formación financeira están máis predispostas 
ao aforro, á previsión de fondos para a xubilación, a estimar dun modo racional as oportunidades e riscos inherentes aos distintos 
produtos e servizos financeiros e a protexerse ante posibles fraudes nas súas decisións de investimento e financiamento. 
Aos beneficios expostos no plano individual, a promoción da educación financeira contribúe a reducir os custos que o estado e a 
sociedade no seu conxunto, teñen que asumir cando os cidadáns toman decisións erróneas, ou non as toman en absoluto, no 
ámbito económico e financeiro. 
A educación emprendedora desde a súa perspectiva financeira, pode definirse como "o proceso polo cal os consumidores de 
produtos financeiros ou investidores melloran a súa comprensión das posibilidades de investimento e financiamento actuais, 
comprendendo rendibilidades e riscos e, a través de información, instrución e/ou o asesoramento, desenvolven as habilidades e 
confianza para converterse en seres máis conscientes dos riscos e oportunidades financeiras, e tomar así decisións 
comprendendo as súas posibles consecuencias. 
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DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
Na área de Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial incidiremos no adestramento de todas as competencias de 

maneira sistemática, facendo fincapé nos descriptores máis afíns á área. 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Desde a área contribúese ao desenvolvemento desta competencia aplicando o razoamento lóxico e a adquisición de 

diferentes elementos para o bo desempeño do alumnado na mesma, con accións como a planificación de gastos e ingresos, o 
cálculo de beneficios ou perdas, a elaboración dun plan de negocio e a análise da viabilidade, a confección dun plan de 
comercialización? E todo iso a través da observación da contorna, a súa análise e a realización de diversas formulacións para 
un desenvolvemento sustentable. 

Os descriptores que traballaremos fundamentalmente serán: 
- Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un desenvolvemento sustentable. 
- Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, comprender o que ocorre ao noso ao 

redor e responder a preguntas. 
- Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, proporcións, formas 

xeométricas, criterios de medición e codificación numérica, etc. 
- Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 
- Organizar a información utilizando procedementos matemáticos. 
- Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. 
 
Comunicación lingüística 
Importante para o desenvolvemento desta competencia é a adquisición de destrezas básicas como a lectura, a conversación 

e a escritura, para levar a cabo diferentes tarefas, expostas desde a área de participación, en situacións de comunicación de 
grupo, expresión de ideas, elaboración dun plan de negocio, listaxe de tarefas para desenvolver a actividade do plan de 
empresa, xeración de diferentes documentos administrativos necesarios, comprensión de diferentes documentos? As actitudes 
e os valores desta competencia veranse en diferentes tarefas, nas que se fomentará o respecto ás opinións dos demais e o 
desenvolvemento do espírito crítico. 

Os descriptores que priorizaremos serán: 
- Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
- Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 
- Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao interlocutor. 
- Manexar elementos de comunicación non verbal ou diferentes rexistros nas diversas situacións comunicativas. 
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Competencia dixital 
Na actualidade, é necesario o uso das tecnoloxías da información e a comunicación para diferentes ámbitos das nosas vidas, 

como traballo, lecer, aprendizaxe, participación na sociedade, etc. É fundamental coñecer o uso de varias aplicacións 
informáticas, o acceso ás fontes e o procesamiento da información. Todo iso desenvolverase nas diferentes tarefas propostas, 
tanto individuais como grupales, nas que se requira consultar páxinas webs para obter información ou xerar documentos 
relacionados co plan de empresa, así como tarefas de carácter administrativo, mediante a utilización de diferentes programas de 
xestión, na presentación-defensa de traballos a través da utilización de varios medios e formatos dixitais, e na publicitación do 
que queiramos transmitir. Por todo iso, exporanse tarefas nas que se necesite o uso dos recursos tecnolóxicos, desenvolvendo 
unha actitude activa, segura e crítica cara a estes. 

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descriptores da competencia: 
- Empregar distintas fontes para a procura de información. 
- Elaborar e publicitar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos. 
- Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 
- Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas. 
- Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
- Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 
 
Conciencia e expresións culturais 
A expresión cultural é fundamental para o desenvolvemento de aptitudes creativas que podamos trasladar a varios contextos 

profesionais. Desde a área de Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial podemos adestrar diferentes aspectos, como 
a apreciación da importancia da expresión creativa de ideas e experiencias a través de distintos medios. 

Polo que nesta área, traballaremos os seguintes descriptores: 
- Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento científico. 
- Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade, e gusto pola estética no ámbito cotián. 
- Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
 
Competencias sociais e cívicas 
Esta competencia necesita do coñecemento e adestramento de diferentes habilidades para elaborar ideas, ter en conta a 

opinión dos demais, tomar decisións, resolver conflitos, interactuar con outras persoas e grupos respectando unhas normas, 
interpretar fenómenos e problemas sociais. Os diferentes aspectos a tratar desde esta área, como a empresa e a 
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responsabilidade social, o espírito emprendedor, a creatividade e a innovación, o papel do Estado e as Administracións Públicas 
nas empresas, o valor social do diñeiro, os intermediarios financeiros na sociedade, a análise dos impostos con respecto ao 
benestar social, os dereitos e deberes dos consumidores no mundo do negocio, etc., permitirán ao alumnado a obtención dos 
coñecementos e as habilidades necesarios para o desenvolvemento desta competencia. 

Para iso adestraremos os seguintes descriptores: 
- Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
- Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
- Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 
- Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 
- Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo, e para a resolución de conflitos. 
- Involucrarse ou promover accións cun fin social. 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
A área de Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial céntrase sobre todo no desenvolvemento desta competencia, 

a cal implica a capacidade de transformar as ideas en actos. Desde esta área, desenvolveranse capacidades e habilidades no 
alumnado relacionadas coa autonomía persoal, o liderado e a creatividade, e habilidades empresariais como a planificación, a 
organización, a xestión e a toma de decisións, a participación, o liderado e a delegación, o pensamento crítico, o sentido da 
responsabilidade, o recoñecemento de fortalezas e debilidades dun mesmo e dun proxecto, a avaliación, a asunción de riscos, o 
plan de mercadotecnia, a xestión de recursos materiais e humanos, a xeración de ideas creativas, o recoñecemento de 
oportunidades de negocio, o deseño dun plan de negocio, a análise de viabilidade, etc. 

Os descriptores que adestraremos son: 
- Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias. 
- Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 
- Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos. 
- Priorizar a consecución de obxectivos grupales sobre os intereses persoais. 
- Atopar posibilidades na contorna que outros non ven. 
- Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 
- Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 
 
Aprender a aprender 
A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe do día a día do noso alumnado nos diferentes 

contextos nos que se atope. Desde esta área adestramos aspectos como a capacidade para iniciar, organizar e persistir no 
proxecto empresarial, polo que esixe que o alumnado se motive para levar a cabo as diferentes accións, recoñeza as súas 
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fortalezas e aprovéiteas, coñeza e controle os procesos levados a cabo, utilice diferentes estratexias para o coñecemento dos 
aspectos relacionados coa autonomía persoal, así como que coñeza os mecanismos de creación de empresas e as finanzas, e 
desenvolver o seu pensamento crítico e creativo para o descubrimento de novas posibilidades. Todo iso co obxectivo de 
mellorar a nosa contorna e avaliar se se alcanzan os obxectivos preestablecidos. 

Para o desenvolvemento desta competencia, adestraremos os seguintes descriptores: 
- Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcións executivas. 
- Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependiente. 
- Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 
- Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
- Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados intermedios. 
- Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
 
 

OBXECTIVOS 

Obxectivos xerais da etapa  
 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 
 a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a 
tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos 
humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha 
realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das 
persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 
supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, 
así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.  
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido 
crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 
 f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os 
métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.  
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g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a 
capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.  
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes 
complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 
 i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
 l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio 
artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras 
culturas do mundo. 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de 
coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 
social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa 
mellora. 
 n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión 
e representación. 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa 
conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 
desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.  
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de 
Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a 
comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
 
Obxectivos específicos da materia.  
 
1. Identificar as calidades persoais, actitudes, aspiracións e formación propias das persoas con iniciativa emprendedora, 
describindo a actividade dos empresarios e empresarias e o seu rol na xeración de traballo e benestar social. 
 2. Investigar con medios telemáticos as diferentes áreas de actividade profesional da contorna, os tipos de empresa que as 
desenvolven e os diferentes postos de traballo en cada unha delas razoando os requirimentos para o desempeño profesional en 
cada un deles. 
  3. Deseñar un proxecto de carreira profesional propia relacionando as posibilidades da contorna coas calidades e aspiracións 
persoais valorando a opción do autoemprego e a necesidade de formación ao longo da vida. 
  4. Identificar as normas e institucións que interveñen nas relacións entre persoas traballadoras e persoas empresarias 
relacionándoas co funcionamento do mercado de traballo. 
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  5. Distinguir os dereitos e obrigacións que se derivan das relacións laborais comprobándoos en contratos de traballo e 
documentos de negociación colectiva. 
 6. Describir as bases do sistema da Seguridade Social, así como as obrigacións de persoas traballadoras e persoas 
empresarias dentro deste, valorando a súa acción protectora ante as distintas continxencias cubertas e describindo as 
prestacións mediante procuras nas webs institucionais. 
  7. Identificar as situacións de risco laboral máis habituais nos sectores de actividade económica máis relevantes na contorna 
indicando os métodos de prevención legalmente establecidos así como as técnicas de primeiros auxilios aplicables en caso de 
accidente ou dano. 
  8. Determinar a oportunidade dun proxecto de empresa identificando as características e tomando parte na actividade que esta 
desenvolve. 
 9. Identificar as características internas e externas do proxecto de empresa así como os elementos que constitúen a rede 
desta: mercado, provedores, clientes, sistemas de produción e/ou comercialización, almacenaxe, e outros. 
10. Describir a relación do proxecto de empresa co seu sector, a súa estrutura organizativa e as funcións de cada departamento 
identificando os procedementos de traballo no desenvolvemento do proceso produtivo ou comercial. 
11. Manexar como usuario ou usuaria a nivel básico a aplicación informática de control e seguimento de clientes, provedores e 
outros, aplicando as técnicas básicas de contabilidade, xestión financeira e comercial e administración de persoal para a 
organización da información do proxecto de empresa. 
12. Transmitir información entre as distintas áreas e a clientes internos e externos do proxecto de empresa recoñecendo e 
aplicando técnicas de comunicación e negociación e aplicando o tratamento protocolario adecuado mediante medios 
telemáticos e presenciais. 
13. Crear materiais de difusión e publicidade dos produtos e/ou servizos do proxecto de empresa incluíndo un plan de 
comunicación en internet e en redes sociais aplicando os principios da mercadotecnia. 
14. Desempeñar tarefas de produción e/ou comercialización no proxecto de empresa tomando decisións, traballando en equipo 
e cumprindo os prazos e obxectivos e propondo melloras segundo un plan de control prefijado. 
15. Recompilar datos sobre os diferentes apoios á creación de empresas tanto da contorna próxima como do territorial, nacional 
ou europeo seleccionando as posibilidades que se axusten ao proxecto de empresa exposto. 
16. Distinguir as diferentes formas xurídicas das empresas relacionándoo coas esixencias de capital e responsabilidades que 
son apropiadas para cada tipo. 
17. Enumerar as administracións públicas que teñen relación coa posta en marcha de empresas recompilando por vía 
telemática os principais documentos que se derivan da posta en funcionamento. 
18. Valorar as tarefas de apoio, rexistro, control e fiscalización que realizan as autoridades no proceso de creación de empresas 
describindo os trámites que se deben realizar. 
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19. Determinar os investimentos necesarios para a posta en marcha dunha empresa distinguindo as principais partidas 
relacionadas nun balance de situación. 
20. Caracterizar de forma básica as posibilidades de financiamento do día a día das empresas diferenciando o financiamento 
externo e interna, a curto e a longo prazo así como o custo de cada unha e as implicacións na marcha da empresa. 
21. Presentar un estudo de viabilidade económico-financeira a medio prazo do proxecto de empresa aplicando condicións reais 
de produtos financeiros analizados e previsións de vendas segundo un estudo da contorna mediante unha aplicación 
informática tipo folla de cálculo manexando cocientes financeiros básicos. 
22. Analizar os produtos financeiros máis adecuados de entre as entidades financeiras da contorna para cada tipo de empresa 
valorando o custo e o risco de cada un deles e seleccionando os máis adecuado para o proxecto de empresa. 
23. Identificar as obrigacións fiscais das empresas segundo a actividade sinalando o funcionamento básico de IAE, IVE, IRPF e 
IS indicando as principais diferenzas entre eles e valorando a achega que supón a carga impositiva á riqueza nacional. 

 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
1. As empresas e a actividade empresarial. 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

- Identificar as calidades persoais, actitudes, aspiracións e formación propias das 

persoas con iniciativa emprendedora, describindo a actividade dos empresarios e as 

empresarias e o seu papel na xeración de traballo e benestar social. 

- Investigar con medios telemáticos as diferentes áreas de actividade profesional da 

contorna, os tipos de empresa que as desenvolven e os diferentes postos de traballo en 

cada unha delas, razoando os requirimentos para o desempeño profesional en cada un 

deles. 

- Deseñar un proxecto de carreira profesional propia relacionando as posibilidades da 

contorna coas calidades e aspiracións persoais valorando a opción do autoemprego e a 

necesidade de formación ao longo da vida. 

- Comunicación lingüística (CCL). 
Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCT). Competencia 
dixital (CD). 

- Aprender a aprender (CAA). 
- Competencias sociais e cívicas 

(CSEC), Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor (SIEP)  

- Conciencia e expresións culturais 
(CEC). 
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Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe/ 

Temporalización 

Relación de 

CCC con 

estándares 

Grao mínimo de consecución de cada 

estándar/ Instrumento de Ävaliación 

     
-  A empresa na 

sociedade. 

-  O carácter 

emprendedor. 

-  As áreas de 

actividade 

profesional. 

-  A carreira 

profesional. 

  1.  Describir as calidades 

persoais e destrezas 

asociadas á iniciativa 

emprendedora 

analizando os 

requirimentos dos 

distintos postos de 

traballo e actividades 

empresariais. 

  1.1.  Identifica as calidades 

persoais, actitudes, 

aspiracións e formación 

propias das persoas con 

iniciativa emprendedora, 

describindo a actividade 

dos empresarios e as 

empresarias e o seu rol 

na xeración de traballo e 

benestar social. 

             (4 sesións) 

 

 

CAA, 

CEC, 

CCL, 

CSEC 

Comparar habilidades persoais coas 

expostas en exemplos do texto. 

-  Describir as funcións das empresas.  

-  Identificar microempresas e pemes. 

Valorar a porcentaxe de poboación 

ocupada nelas. Realizar o mesmo análise 

para as grandes empresas. 

-  Propor exemplos próximos e distinguir 

entre microempresas, pemes e grandes 

empresas. 

-  Comprender e coñecer as actitudes 

emprendedoras. Identificalas. 

-  Reflexionar sobre as propias 

habilidades e/ou actitudes 

emprendedoras. 

  1.2.  Investiga con medios 

telemáticos as diferentes 

áreas de actividade 

profesional da contorna, 

os tipos de empresa que 

as desenvolven e os 

diferentes postos de 

traballo en cada unha 

delas razoando os 

requirimentos para o 

CAA, 

SIEP, 

CSEC, 

CCL, 

CD 

Investigar dentro do Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionais, tratando de 

atopar a familia profesional, 

cualificaciones profesionais e unidades de 

competencia que mellor se adaptan ás 

súas expectativas e habilidades. 

-  Coñecer o concepto de familia 

profesional. 

-  Consultar a listaxe de familias 

profesionais no SEPE. 
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desempeño profesional 

en cada un deles. 

             (5 sesións) 

-  Distinguir os requisitos esixidos para o 

exercicio profesional dunha actividade. 

-  Describir os postos de traballo e 

informarse sobre os seus requisitos para 

o caso dunha empresa da súa contorna. 

  2.  Tomar decisións sobre o 

itinerario vital propio 

comprendendo as 

posibilidades de 

emprego, autoemprego 

e carreira profesional en 

relación coas 

habilidades persoais e 

as alternativas de 

formación e aprendizaxe 

ao longo da vida. 

  2.1. Deseña un proxecto de 

carreira profesional 

propia relacionando as 

posibilidades da contorna 

coas calidades e 

aspiracións persoais 

valorando a opción do 

autoemprego e a 

necesidade de formación 

ao longo da vida.(3 

sesións) 

CMCT, 

CD, 

CCL, 

CAA, 

SIEP, 

CSEC 

Consultar o informe do SEPE «Perfís da 
oferta de emprego» e seleccionar unha 
profesión acorde coas súas expectativas, 
identificando as competencias requiridas, 
a formación necesaria, a distribución 
xeográfica da contratación e o 
desemprego. 

 
 
 
 
 
 
2. O mercado de traballo. 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

- Identificar as calidades persoais, actitudes, aspiracións e formación propias das persoas 

con iniciativa emprendedora, describindo a actividade dos empresarios e as empresarias 

e o seu papel na xeración de traballo e benestar social. 

- Investigar con medios telemáticos as diferentes áreas de actividade profesional da 

contorna, os tipos de empresa que as desenvolven e os diferentes postos de traballo en 

cada unha delas, razoando os requirimentos para o desempeño profesional en cada un 

deles. 

- Deseñar un proxecto de carreira profesional propia relacionando as posibilidades da 

contorna coas calidades e aspiracións persoais valorando a opción do autoemprego e a 

- Comunicación lingüística (CCL). 
Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCT). Competencia 
dixital (CD). 

- Aprender a aprender (CAA). 
- Competencias sociais e cívicas 

(CSEC), Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor (SIEP)  
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necesidade de formación ao longo da vida. - Conciencia e expresións culturais 
(CEC). 

 
 
 

Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe/ 

Temporalización 

Relación de 

CCC con 

estándares 

Grao mínimo de consecución de cada estándar/ 

Instrumento de Ävaliación 

     
-  Oferta e 

demanda 

de 

traballo. 

-  A 

relación 

laboral. 

-  O 

contrato 

de 

traballo. 

-  A 

negociac

ión 

colectiva. 

  1.  Actuar como un 

futuro traballador 

ou traballadora 

responsable 

coñecendo os 

seus dereitos e 

deberes como tal, 

valorando a 

acción do Estado 

e da Seguridade 

Social na 

protección da 

persoa 

empregada así 

como 

comprendendo a 

necesidade de 

protección dos 

riscos laborais. 

  1.1.  Identifica as normas e 

institucións que 

interveñen nas relacións 

entre persoas 

traballadoras e persoas 

empresarias 

relacionándoas co 

funcionamento do 

mercado de traballo. 

             (4 sesións) 

CSEC, 

SIEP, 

CEC, 

CAA, 

CCL 

-  Recoñecer os conceptos de oferta e demanda de 

traballo e os seus argumentos. 

-  Coñecer os conceptos de poboación activa, ocupada e 

desempregada. 

-  Calcular a taxa de desemprego da economía. 

-  Identificar as principais normas de dereito que regulan a 

relación laboral e os seus principios básicos. 

-  Consultar o Estatuto dos Traballadores con criterio. 

  1.2.  Distingue os dereitos e 

obrigacións que se 

derivan das relacións 

laborais comprobándoos 

en contratos de traballo e 

documentos de 

negociación colectiva. 

            (5 sesións) 

SIEP, 

CSEC, 

CAA, 

CCL, 

CD, 

CMCT 

-  Discriminar, a partir da consulta do Estatuto dos 

Traballadores ou dun convenio colectivo, os dereitos e 

obrigacións que se desprenden da relación laboral. 

-  Cumprimentar un contrato de traballo. 

-  Coñecer os distintos tipos e características dun contrato 

de traballo, así como os requisitos principais para a súa 

celebración. 

-  Coñecer o concepto de negociación colectiva e o seu 

alcance dentro da lexislación vixente. 
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3. Seguridade Social e riscos laborais. 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

- - Describir as bases do sistema da Seguridade Social, así como as obrigacións de 

persoas traballadoras e persoas empresarias dentro deste, valorando a súa acción 

protectora ante as distintas continxencias cubertas e describindo as prestacións 

mediante procuras nas webs institucionais. 

- Identificar as situacións de risco laboral máis habituais nos sectores de actividade 

económica máis relevantes na contorna, indicando os métodos de prevención 

legalmente establecidos así como as técnicas de primeiros auxilios aplicables en 

caso de accidente ou dano. 

- Comunicación lingüística (CCL). 
Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 
Competencia dixital (CD). 

- Aprender a aprender (CAA). 
- Competencias sociais e cívicas (CSEC), 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
(SIEP)  

- Conciencia e expresións culturais (CEC). 

 
 
 
 
 
 
 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe/ 

Temporalización 

Relación de 

CCC con 

estándares 

Grao mínimo de consecución de cada 

estándar/ Instrumento de Ävaliación 

     
-  Que é a 

Seguridad

e Social. 

-  O Réxime 

Xeral da 

Seguridad

e Social. 

-  Réxime 

Especial 

Actuar como un futuro 

traballador responsable 

coñecendo os seus 

dereitos e deberes como 

tal, valorando a acción do 

Estado e da Seguridade 

Social na protección da 

persoa empregada así 

como comprendendo a 

1.1 Describe as bases do 

sistema da Seguridade 

Social, así como as 

obrigacións de persoas 

traballadoras e persoas 

empresarias dentro deste, 

valorando a súa acción 

protectora ante as distintas 

SIEP, 

CAA, 

CSEC, 

CCL, 

CEC, 

CMCT, 

CD 

.Coñecer o funcionamento do sistema de 

Seguridade Social. 

-  Describir as prestacións do sistema. 

-  Distinguir as distintas continxencias. 

-  Coñecer a relación entre número de 

cotizantes, fondo de reserva e estrutura 

demográfica. 

-  Buscar e atopar información relevante 

dentro das páxinas web oficiais. 
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de 

Traballador

es 

Autónomos

. 

-  Riscos 

laborais. 

necesidade de protección 

dos riscos laborais. 
continxencias cubertas e 

describindo as prestacións 

mediante procuras nas 

webs institucionais. 

(7 sesións) 

 

-  Calcular o custo real dun posto de traballo, 

aplicando cálculos sobre bases de cotización. 

-  Comprobar bases de cotización entre os 

topes máximos e mínimos. 

-  Calcular cota obreira e patronal á 

Seguridade Social dentro do Réxime Xeral. 

-  Calcular cotas de cotización no Réxime do 

Traballo Autónomo. 

-  Coñecer os distintos conceptos polos que 

unha persoa no Réxime do Traballo Autónomo 

pode cotizar. 

1.2 Identifica as situacións de 

risco laboral máis habituais 

nos sectores de actividade 

económica máis relevantes 

na contorna, indicando os 

métodos de prevención 

legalmente establecidos así 

como as técnicas de 

primeiros auxilios 

aplicables en caso de 

accidente ou dano.(2 

sesións) 

CAA, 

SIEP, 

CSEC 

Identificar situacións de risco laboral. 

-  Investigar e listar os posibles riscos que 

unha situación laboral pode entrañar. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dpto Economía- IES A Sangriña - 2020-21 

 
134 

4. Plan de empresa. 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

- Determinar a oportunidade dun proxecto de empresa identificando as 

características e tomando parte na actividade que esta desenvolve. 

- Identificar as características internas e externas do proxecto de empresa así como 

os elementos que constitúen a rede desta: mercado, provedores, clientes, 

sistemas de produción e/ou comercialización, almacenaxe, e outros. 

- Describir a relación do proxecto de empresa co seu sector, a súa estrutura 

organizativa e as funcións de cada departamento identificando os procedementos 

de traballo no desenvolvemento do proceso produtivo ou comercial. 

- Comunicación lingüística (CCL). 
Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 
Competencia dixital (CD). 

- Aprender a aprender (CAA). 
- Competencias sociais e cívicas (CSEC), 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
(SIEP)  

- Conciencia e expresións culturais (CEC). 

 

 

 

Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe/ 

Temporalización 

Relación 

de CCC 

con 

estándares 

Grao mínimo de consecución de cada 

estándar/ Instrumento de Ävaliación 

     
A idea de 

negocio

. 

-  

Elemen

tos e 

estrutur

a da 

empres

  1.  Crear un proxecto 

de empresa na aula 

describindo as 

características internas 

e a súa relación coa 

contorna así como a 

súa función social, 

identificando os 

elementos que 

 1.1    Determina aoportunidade dun proxecto 

de empresa identificando as 

características e tomando parte na 

actividade que esta desenvolve.(4 

sesións) 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

Desenvolver unha idea de negocio, analizando e 

avaliando debilidades, ameazas, oportunidades e 

fortalezas. 
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a. 

-  O plan 

de 

empres

a (I). 

-  O plan 

de 

empres

a (II 

constitúen a súa rede 

loxística, como 

provedores, clientes, 

sistemas de produción 

e comercialización e 

redes de almacenaxe 

entre outros. 

  1.2.  Identifica as características internas e 

externas do proxecto de empresa así como os 

elementos que constitúen a rede desta: 

mercado, provedores, clientes, sistemas de 

produción e/ou comercialización, almacenaxe, 

e outros. 

(8 sesións) 

CAA, 

CCL, 

SIEP, 

CMCT, 

CD 

-  Comprender o concepto de empresa e clasificar 

e distinguir os seus elementos. 

-  Analizar variables relativas á contorna 

específica do sector (clientes, provedores, 

competencia, barreiras de entrada, sustitutivos). 

-  Desenvolver e analizar, para un caso concreto, 

real ou simulado, as variables de mercadotecnia-

mix dentro do marco establecido polo plan de 

empresa. 

  1.3.  Describe a relación do proxecto de 

empresa co seu sector, a súa estrutura 

organizativa e as funcións de cada 

departamento identificando os procedementos 

de traballo no desenvolvemento do proceso 

produtivo ou comercial.(3 sesións) 

CCL, 

CAA, 

CSEC, 

SIEP 

Establecer unha estrutura organizativa adecuada 

para un caso real exposto, dentro dun sector 

determinado. 

-  Valorar a importancia do financiamento e 

calcular a rendibilidade dos activos implicados no 

proxecto de investimento. 

 
 
 
 
 
5 A información na empresa. 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

 Manexar como usuario ou usuaria a nivel básico a aplicación informática de control e 

seguimento de clientes, provedores e outros, aplicando as técnicas básicas de 

contabilidade, xestión financeira e comercial e administración de persoal para a 

organización da información do proxecto de empresa. 

- Transmitir información entre as distintas áreas e a clientes internos e externos do 

proxecto de empresa, recoñecendo e aplicando técnicas de comunicación e 

negociación, e aplicando o tratamento protocolario adecuado mediante medios 

telemáticos e presenciais. 

- Comunicación lingüística (CCL). 
Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 
Competencia dixital (CD). 

- Aprender a aprender (CAA). 
- Competencias sociais e cívicas (CSEC), 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
(SIEP)  

- Conciencia e expresións culturais (CEC). 
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Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe/ 

Temporalización 

Relación de 

CCC con 

estándares 

Grao mínimo de consecución de cada estándar/ 

Instrumento de Ävaliación 

     
  A 

contabilida

de como 

medida do 

patrimonio. 

-  

Document

os 

comerciais

. 

  1.  

Identificar e 

organizar a 

información 

das distintas 

áreas do 

proxecto de 

empresa 

aplicando os 

métodos 

corresponde

  1.1.  Manexa como usuario ou usuaria 

a nivel básico a aplicación 

informática de control e 

seguimento de clientes, 

provedores e outros, aplicando 

as técnicas básicas de 

contabilidade, xestión financeira 

e comercial e administración de 

persoal para a organización da 

información do proxecto de 

empresa.(6 sesións) 

CAA, 

CD, 

SIEP, 

CCL, 

CMCT 

Coñecer o concepto de patrimonio. 

-  Coñecer o concepto de conta patrimonial e distinguir os 

seus tipos. 

-  Clasificar as masas patrimoniais. 

-  Redactar un balance. 

-  Contabilizar operacións sinxelas usando libro diario e 

libro maior, tanto en papel como nun soporte informático. 
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-  A 

informació

n de 

recursos 

humanos. 

-  O arquivo. 

ntes á 

tramitación 

documental 

empresarial. 

  1.2.  Transmite información entre as 

distintas áreas e a clientes internos e 

externos do proxecto de empresa, 

recoñecendo e aplicando técnicas de 

comunicación e negociación e aplicando 

o tratamento protocolario adecuado 

mediante medios telemáticos e 

presenciais.(8 sesións) 

SIEP, 

CAA, 

CSEC, 

CCL, 

CD, 

CMCT, 

SIEP 

Confeccionar notas de pedido, albaranes, cartas 

comerciais e facturas, tanto en papel como baixo soporte 

de oficina. 

-  Cumprimentar cheques, pagarés e letras de cambio, 

identificando e distinguindo as súas principais figuras 

(librador, librado, tomador). 

-  Recoñecer distintos tipos de organigramas na empresa e 

realizar un deles a partir dun caso real ou simulado. 

-  Clasificar documentos baixo criterios de arquivo e 

establecer o tipo de ordenamento máis adecuado 
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6. Produción e promoción. 
 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

 Crear materiais de difusión e publicidade dos produtos e/ou servizos do 

proxecto de empresa incluíndo un plan de comunicación en internet e en 

redes sociais aplicando os principios da mercadotecnia. 

- Desempeñar tarefas de produción e/ou comercialización no proxecto de 

empresa tomando decisións, traballando en equipo e cumprindo os prazos e 

obxectivos e propondo melloras segundo un plan de control prefijado. 

- Recompilar datos sobre os diferentes apoios á creación de empresas tanto da 

contorna próxima como do territorial, nacional ou europeo, seleccionando as 

posibilidades que se axusten ao proxecto de empresa exposto. 

- Comunicación lingüística (CCL). Competencia 
matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCT). Competencia dixital (CD). 

- Aprender a aprender (CAA). 
- Competencias sociais e cívicas (CSEC), Sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP)  
- Conciencia e expresións culturais (CEC). 

 
 
 

Contidos 

Criterios 

de 

avaliació

n 

Estándares de aprendizaxe/ 

Temporalización 

Relación de 

CCC con 

estándares 

Grao mínimo de consecución de cada estándar/ 

Instrumento de Ävaliación 

     
 

-  O proceso 

produtivo. 

-  Valor e 

mercadotec

nia. 

-  A 

  1.  

Realizar 

actividade

s de 

produción 

e 

comerciali

zación 

  1.1.  Crea materiais de difusión e 

publicidade dos produtos e/ou 

servizos do proxecto de empresa, 

incluíndo un plan de comunicación 

en internet e en redes sociais 

aplicando os principios da 

mercadotecnia.(5 sesións) 

SIEP, 

CSYC, 

CAA, 

CCL, 

CMCT 

-  Crear materiais de difusión e publicidade con arranxo 

aos seus coñecementos sobre promoción e 

comunicación. 

-  Coñecer o concepto de community manager e difundir 

marca, logo e mensaxe do proxecto a través de redes 

sociais. 

-  Elaborar unha proposta de valor, identificando e usando 

correctamente todos os seus elementos. 
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promoción. 

-  Axudas á 

creación de 

empresas. 

propias do 

proxecto 

de 

empresa 

creado, 

aplicando 

técnicas 

de 

comunicac

ión e 

traballo en 

equipo. 

  1.2.  Desempeña tarefas de produción 

e/ou comercialización no proxecto de 

empresa tomando decisións, traballando 

en equipo e cumprindo os prazos e 

obxectivos e propondo melloras segundo 

un plan de control prefijado.(3 sesións) 

CAA, 

SIEP, 

CSYC, 

CCL 

-  Tomar decisións de produción relativas á contratación 

de factores produtivos, contando con información relativa 

a produción media e marxinal. 

  1.3.  Recompila datos sobre os 

diferentes apoios á creación de empresas 

tanto da contorna próxima como do 

territorial, nacional ou europeo, 

seleccionando as posibilidades que se 

axusten ao proxecto de empresa exposto. 

(3 sesións) 

 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

-  Coñecer alternativas de axuda e apoio á creación e 

posta en marcha de empresas. 

-  Consultar webs de axencias de desenvolvemento local. 

-  Localizar accións emprendidas polas Cámaras de 

Comercio. 

-  Localizar axudas no portal iPyme. 

 
 
 
 
 
 
7. Empresa e posta en marcha. 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

 - Distinguir as diferentes formas xurídicas das empresas relacionándoas coas 

esixencias de capital e responsabilidades correspondentes a cada tipo. 

- Enumerar as administracións públicas que interveñen na posta en marcha de empresas 

e recompilación por vía telemática dos principais documentos necesarios. 

- Valorar as tarefas de apoio, rexistro, control e fiscalización que realizan as autoridades 

no proceso de creación de empresas e comprender os trámites que se deben realizar. 

- Comunicación lingüística (CCL). 
Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCT). Competencia dixital 
(CD). 

- Aprender a aprender (CAA). 
- Competencias sociais e cívicas (CSEC), 

Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor (SIEP)  

- Conciencia e expresións culturais (CEC). 
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Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe/ 

Temporalización 

Relación 

de CCC 

con 

estándar

es 

Grao mínimo de consecución de cada estándar/ 

Instrumento de Ävaliación 

     
-  A forma 

xurídica da 

empresa. 

-  Trámites e 

autónomos. 

-  Trámites e 

sociedades. 

-  A sociedade 

limitada 

exprés. 

  1.  Describir as 

diferentes formas 

xurídicas das empresas e 

as responsabilidades 

legais dos seus 

propietarios e xestores, 

así como as esixencias 

de capital, enumerar as 

administracións públicas 

que interveñen na posta 

en marcha de empresas, 

valorar as tarefas de 

apoio, rexistro, control e 

fiscalización que estas 

exercen no proceso de 

creación de empresas. 

1.1.  Describe as diferentes formas 

xurídicas das empresas e 

coñece as responsabilidades 

legais dos seus propietarios 

e xestores así como as 

esixencias de capital (  3 

sesións) 

 

CAA, 

CCL, 

SIEP 

Distinguir as diferentes formas xurídicas das 

empresas. 

-  Coñecer os requisitos de constitución de cada unha 

delas. 

-  Establecer vantaxes e inconvenientes de levar a 

cabo a actividade empresarial baixo forma persoal ou 

societaria. 

  1.2.  Enumera as administracións 

públicas que teñen relación coa 

posta en marcha de empresas 

recompilando por vía telemática os 

principais documentos que se 

derivan da posta en funcionamento. 

(3 sesións) 

SIEP, 

CAA, 

CD, 

CCL 

-  Enumerar los distintos organismos públicos a los 

que debe dirigirse la persona emprendedora a la 

hora de realizar los trámites de constitución de una 

empresa. 

-  Conocer qué es el DUE. 

   1.3.  Valora as tarefas de apoio, 

rexistro, control e fiscalización que 

realizan as autoridades no proceso 

de creación de empresas 

describindo os trámites que se 

deben realizar. (2 sesións) 

CCL, 

CSEC, 

CAA, 

CD 

Describir os trámites que se deben realizar para a 

constitución e posta en marcha dunha empresa e 

razoa a súa existencia. 
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8. Investimento e financiamento. 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

- Determinar os investimentos necesarios para a posta en marcha dunha 

empresa distinguindo as principais partidas relacionadas nun balance de 

situación. 

- Caracterizar de forma básica as posibilidades de financiamento do día a día 

das empresas diferenciando o financiamento externo e interna, a curto e a 

longo prazo, así como o custo de cada unha e as implicacións na marcha da 

empresa. 

- Comunicación lingüística (CCL). Competencia 
matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCT). Competencia dixital (CD). 

- Aprender a aprender (CAA). 
- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

(SIEP)  
- Conciencia e expresións culturais (CEC). 

 
 
 

Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe/ 

Temporalización 

Relación de 

CCC con 

estándares 

Grao mínimo de consecución de cada estándar/ 

Instrumento de Ävaliación 

     
-  Os 

investiment

os na 

empresa. 

-  As fontes 

de 

  1.  Identificar as 

fontes de 

financiamento 

propias de cada 

forma xurídica da 

empresa, incluíndo 

  1.1.  Determina os investimentos 

necesarios para a posta en 

marcha dunha empresa 

distinguindo as principais partidas 

relacionadas nun balance de 

situación. (3 sesións) 

CAA, 

CMCT, 

SIEP, 

CCL, 

CD 

-  Realizar un plan de investimentos para a posta 

en marcha dun proxecto e clasificar tales 

investimentos nun balance de situación. 
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financiamen

to (I). 

-  As fontes 

de 

financiamen

to (II). 

-  Outras 

formas de 

financiamen

to. 

as externas e 

internas, e valorar 

as máis adecuadas 

para cada tipo e 

momento no ciclo 

de vida da 

empresa. 

  1.2.  Caracteriza de forma básica las 

posibilidades de financiación del 

día a día de las empresas 

diferenciando la financiación 

externa e interna, a corto y a largo 

plazo, así como el coste de cada 

una y las implicaciones en la 

marcha de la empresa.  

              (4 sesións) 

 

CAA, 

CMCT, 

CCL, 

SIEP, 

CD 

-  Coñecer as alternativas de financiamento das 

empresas, tanto a longo como a curto prazo, 

internas e externas e determinar o seu custo. 

 
 
 
9. Viabilidade. 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

- Presentar un estudo de viabilidade económico-financeira a medio prazo dun 

proxecto de empresa aplicando condicións reais de produtos financeiros 

analizados e previsións de vendas a partir dunha análise da contorna mediante 

unha aplicación informática tipo folla de cálculo e manexando cocientes 

financeiros básicos. 

- Analizar os produtos financeiros máis adecuados de entre as entidades 

financeiras da contorna para cada tipo de empresa, valorar o custo e o risco de 

cada un deles e seleccionar os máis adecuados para o proxecto de empresa. 

- Identificar as obrigacións fiscais das empresas segundo a actividade, sinalar o 

funcionamento básico de IAE, IVE, IRPF e IS, indicar as principais diferenzas 

entre eles e valorar a achega que supón a carga impositiva á riqueza nacional. 

- Comunicación lingüística (CCL). Competencia 
matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT). Competencia dixital 
(CD). 

- Aprender a aprender (CAA). 
- Competencias sociais e cívicas (CSEC), 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
(SIEP)  

- Conciencia e expresións culturais (CEC). 
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Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe/ 

Temporalización 

Relación de 

CCC con 

estándares 

Grao mínimo de consecución de cada estándar/ 

Instrumento de Ävaliación 

     
-  A 

planificació

n 

financeira 

(I). 

-  A 

planificació

n 

financeira 

(II). 

-  VAN, TIR 

e limiar de 

rendibilida

de. 

-  Cocientes. 

Impostos. 

  1.  

Comprender as 

necesidades da 

planificación 

financeira e de 

negocio das 

empresas 

ligándoas á 

previsión da 

marcha da 

actividade 

sectorial e 

económica 

nacional. 

  1.1.  Presenta un estudo de viabilidade 

económico-financeira a medio prazo 

dun proxecto de empresa aplicando 

condicións reais de produtos 

financeiros analizados e previsións 

de vendas a partir dunha análise da 

contorna mediante unha aplicación 

informática tipo folla de cálculo e 

manexando cocientes financeiros 

básicos.( 3 sesións) 

CAA, 

SIEP, 

CMCT, 

CSEC 

-  Realiza un estudo de viabilidade económico-financeira 

a medio prazo, servíndose de datos reais relativos á súa 

contorna, dunha idea previamente xestada ou suxerida, 

usando na súa realización a folla de cálculo. 

  1.2.  Analiza os produtos financeiros máis 

adecuados de entre as entidades 

financeiras da contorna para cada tipo de 

empresa, valora o custo e o risco de cada 

un deles e selecciona os máis adecuados 

para o proxecto de empresa. (4 sesións) 

CCL, 

CAA, 

SIEP, 

CMCT 

-  No proxecto de viabilidade, selecciona aquelas fontes 

de financiamento (capital social e préstamos bancarios) 

que mellor se adapten ás súas necesidades. 

-  A través dun estudo de tesouraría, valora a opción de 

contratar unha póliza de crédito. 

-  Estuda a amortización do financiamento escollido e 

calcula os pagos asociados. 

 

  1.3.  Identifica as obrigacións fiscais das 

empresas segundo a actividade, sinala o 

funcionamento básico de IAE, IVE, IRPF e 

IS, indica as principais diferenzas entre 

eles e valora a achega que supón a carga 

impositiva á riqueza nacional. (4 sesións) 

CSEC, 

SIEP, 

CAA, 

CCL 

-  Identifica as obrigacións fiscais das empresas. 

-  Coñece o funcionamento do IVE. 

-  Coñece o concepto de pago fraccionado e de 

liquidación, relativos aos impostos IS e IRPF. 
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Contidos mínimos 

 
Aparecen referidos nas correspondentes unidades didácticas. 

 

Criterios de avaliación 

 
Aparecen referidos nas correspondentes unidades didácticas. 

 

Metodoloxía didáctica 

 
Toda intervención educativa ha de ter en conta os coñecementos previos dos alumnos e o seu interese por saber e aprender; só 
así, conseguiranse aprendizaxes funcionais, grazas aos cales poderán traducir os contidos á súa propia linguaxe, utilizalos 
noutras áreas e aproveitar o aprendido para seguir aprendendo: en definitiva, adquirir as competencias básicas necesarias para 
completar esta etapa.  
 
Para desenvolver as competencias básicas, a metodoloxía docente concretarase a través dos distintos tipos de actividades e 
das diferentes maneiras de presentar os contidos en cada unidade didáctica. Consideramos estes medios son o mellor elemento 
para espertar o interese sobre un tema, motivar, contextualizar un contido e transferir a súa aprendizaxe a outros ámbitos.  
 
O expresado anteriormente traducirase na aula desenvolvendo as unidades de acordo co seguinte esquema de traballo:  
 
- Introdución á unidade de traballo a fin de motivar aos alumnos/as.  
Exposición por parte do profesor dos contidos que se van traballar, co fin de proporcionar unha visión global da unidade que 
axude aos alumnos a familiarizarse co tema a tratar.  
 
- Análise dos coñecementos previos dos alumnos/as.  
A través dunha serie de preguntas iniciais en cada unidade, o profesor realizará unha avaliación preliminar dos coñecementos 
de partida dos alumnos. Desta forma o alumnado entrará en contacto co tema e o profesor identificará os coñecementos previos 
que posúe o grupo de alumnos, co que poderá introducir as modificacións necesarias para atender as diferenzas e, sobre todo, 
para previlas.  
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- Exposición de contidos e desenvolvemento da unidade.  
O profesor desenvolverá os contidos esenciais da unidade didáctica, mantendo o interese e fomentando a participación do 
alumnado. Cando o estime oportuno, e en función dos intereses, demandas, necesidades e expectativas dos alumnos, poderá 
organizar o tratamento de determinados contidos de forma agrupada, ou reestruturalos, de maneira que lles facilite a realización 
de aprendizaxes significativas.  
 
- Traballo individual dos alumnos/as desenvolvendo as actividades propostas.  
Os alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar e reforzar o apreso. Estas actividades sucédense no 
desenvolvemento dos contidos, afianzando os conceptos principais e a generalización dos mesmos. Todo iso realizado baixo a 
supervisión persoal do profesor, que analizará as dificultades e orientará e proporcionará as axudas necesarias.  
 
- Traballo en pequenos grupos para fomentar o traballo cooperativo.  
Os alumnos levarán a cabo actividades en pequenos grupos para desenvolver un traballo cooperativo que lles servirá tamén 
para mellorar a iniciativa e a investigación. A continuación, pódense comentar as liñas de investigación, as dificultades, os erros 
atopados, mediante unha discusión de clase moderada polo profesor e consistente nunha posta en común dos grupos. Con este 
tipo de actividades estaremos a fomentar competencias básicas propias da etapa.  
 
- Variedade de instrumentos didácticos.  
A presenza de distintos formatos (libro do alumno e CD; textos continuos e descontinuos; cadros, gráficas, esquemas, etc.) no 
proceso de ensino-aprendizaxe contribúe a desenvolver as capacidades e as competencias básicas dos alumnos, así como a 
enriquecer a súa experiencia de aprendizaxe.  
 
- Resumo e síntese dos contidos da unidade.  
Ao finalizar cada lección tentarase vincular os contidos estudados na unidade (mediante un mapa conceptual) cos conceptos 
principais e a relación entre eles; desta forma, sintetizaranse as principais ideas expostas e repasarase o que os alumnos 
comprende. 
 
 

Criterios sobre a avaliacion, cualificacion e promoción do alumnado 

Na práctica, a avaliación do alumno, e dicir, a medida dos indicadores e estándares que a lei propón, debe ser continua, 
como esixe a propia normativa legal. Poderiamos diferenciar dous  tipos de avaliación, avaliación inicial ou de diagnóstico, e 
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avaliación continua. 
Avaliación inicial, durante as primeiras sesións do curso, realizarase algunha proba,(xeralmente unha proba escrita) para 

valorar os coñecementos previos que ten o alumno sobre a materia, e  así poder adaptar o desenvolvemento da programación as 
características do grupo. Dita información servirá ó profesor para programar as adaptacións necesarias, así como as actividades 
de reforzó ou ampliación se fose necesario. 

 
Instrumentos de avaliación: 
-Probas obxectivas. Realizaranse por escrito, nestas probas plantearanse, preguntas cortas, de desenvolvemento e 

exercicios prácticos cando o contido da materia así o requira. 
-Traballos individuais ou colectivos. Poderán ser o desenvolvemento de exercicios, de recollida e exposición de 

información, dunha pequena investigación, realización de debates. Se os traballos se plantexan en grupo, valorarase o traballo en 
equipo, a planificación e o respecto polo compañeiro e as súas iniciativas. 

-Cuaderno do alumno. Teráse especialmente en conta a realización dos exercicios propostos na clase, realización de 
resumos, esquemas etc. 

No traballo diario valorarase a realización  dos exercicios na clase, a atención e a  participación positiva na aula. 
Non se debe esquecer que a asistencia a clase é un elemento esencial para poder levar un seguimento da asignatura, 

puidendo influir a mesma na calificación do alumno. 
 
 
Como criterio de correción das actividades e probas escritas, valoraranse os coñecementos teóricos e prácticos do 

alumnado, así como o rigor nos razoamentos desenvolvidos e na linguaxe empregada. No desenvolvemento dos problemas, 
exercicios e cuestións valoraranse os seguintes aspectos: 

-A coherencia ordeada e razoada na exposición da resposta. 
-Claridade na exposición. 
-Utilización dunha adecuada terminoloxía. 
-Coherencia e precisión na realización do cálculo. 
 
 
Procedementos de avaliación e criterios de cualificación: 
O longo do curso existen tres avaliacións establecidas polo centro. 
-Realizarase unha proba escrita por avaliación. 
-Estará basadas nos criterios de avaliación dos bloques que a integran, tendo como finalidade valorar a adquisición dos 

estándares de aprendizaxe. Estará valorada sobre 6.  
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-A calificación da avaliación sera a suma dos puntos obtidos de: 
-Calificación das probas obxectivas (6 puntos como máximo) 
-Calificación dos outros instrumentos de avaliación.(4 puntos como máximo) 
Para poder superar a avaliación o alumno debera ter acadado como mínimo en cada unha das partes unha calificación igual 

ou superior a 1,5 puntos. E a suma de  ambalas duas partes ser igual ou superior a 5 puntos. 
 

Ademais a puntuación de cada pregunta está condicionada polo que o alumno fai ben, é dicir, as preguntas parcialmente 

contestadas ou incorrectas nos resultados finais, poden acadar unha puntuación intermedia en función do seu 

desenvolvemento. No suposto de que a nota a constar nos documentos de avaliación conteña decimais, redondearase ó enteiro 

por exceso ou defecto.  

Na avaliación parcial trimestral farase constar unha nota de entre 1 a 10 puntos. 

 

No mes de xuño haberá un exame final, coa materia distribuída por trimestres, para aqueles alumnos/as que teñan algunha 

avaliación suspensa.  

A nota final da materia resultará da media aritmética das tres avaliacións, para acadar unha cualificación positiva, deberá ter 

superadas as tres avaliacións. 

 
 Aqueles alumnos/as que non acadasen unha cualificación positiva a final de curso, deberán realizar unha proba escrita na 
convocatoria extraordinaria do mes de setembro. 
 Dita proba será global; estará referida ás unidades de traballo e ós criterios de avaliación asociados, recollidos na presente 
Programación; a súa estrutura coincidirá coa das realizadas ó longo do curso. A valoración máxima será de 10 puntos e 
deberase obter un mínimo de 5 puntos para considerarse superada.  
 Para superar esta proba o exame deberá ser respondido en todos os seus apartados cun mínimo de coherencia, non poidendo 
deixarse ningún apartado sen contestar.  
 

Materiais e recursos didácticos 

- Material de traballo aportado polo profesor.  
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Recursos web  

 

 www.eea.eu.int Páxina da Axencia Europea de Ambiente.  

 www.camerdata.es Páxinas webs das Cámaras de Comercio.  

 www.rmc.es Páxina do Rexistro Mercantil.  

 www.aeat.es Páxina da Axencia Tributaria.  

 www.circe.es Páxina da Dirección Xeral de Política de Peme. Constitución de sociedades en Internet.  

 www.paginas-amarillas.es Reúne información sobre empresas agrupadas por categorías.  

 www.cis.es Páxina do Centro de Investigacións Sociolóxicas. Contén diversas enquisas, algunhas das cales teñen que ver 
coa motivación dos consumidores.  

 www.cocacola.es Exemplo de páxina dunha empresa relevante no seu sector.  

 www.zara.es Exemplo de páxina dunha empresa relevante no seu sector.  

 www.ico.es Páxina do Instituto Nacional de Crédito.  

 www.ipyme.org Dirección Xeral de Política de Peme. Base de datos sobre axudas e subvencións.  

 www.cofides.es Sociedade de capital risco.  

 www.cesgar.es Sociedade de Garantía Recíproca.  

 www.seg-social.es Páxina da Seguridade Social.  

 www.inem.es Servicio Público de Emprego Estatal. Tipos de contratos de traballo, Estatuto dos Traballadores, etc.  

 www.mtas.es/mujer Páxina do Instituto da Muller. Iniciativas para promover o emprego da muller.  

 www.pntic.mec.es Páxina do Programa de Novas Tecnoloxías do Ministerio de Educación.  

 www.laboris.net Páxina web de búsqueda de emprego.  

 www.creaciondempresas.com Páxina de Improdex Desarrollo Empresarial S.L., que facilita información sobre a creación de 
empresas.  

 www.constituciondesociedades.com Trámites on-line para constituir sociedades.  

 www.emprendedorXXI.es Páxina de La Caixa. O portal do emprendedor innovador.  

 www.aprendeaemprender.com Páxina elaborada pola Xunta de Castela e León adicada a emprendedores.  

 www.mujeresdeempresa.com Centro de negocios para empresarias e emprendedoras.  
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Aplicacións informáticas. 

  

 Software diverso  Excell, Word, PowerPoint… .  
 
 
 
 
 
 
SEGUIMENTO E  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO APRENDIZAXE 
 

 INDICADORES VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 

SEGUIMENTO E  AVALIACIÓN 
DO PROCESO DE ENSINO 

APRENDIZAXE 

  1.  Realiza a avaliación inicial ao principio do curso 
para axustar a programación ao nivel dos 
estudantes. 

  

  2.  Detecta os coñecimentos previos de cada unidade 
didáctica. 

  

  3.  Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na 
aula e fora dela.   

  

  4.  Proporciona a información necesaria sobre a 
resolución das tarefas e cómo pode mellorarlas. 

  

  5.  Corrixe e explica de forma habitual os traballos e as 
actividades dos alumnos e as alumnas, e da pautas 
para a mellora dos seus aprendizaxes. 
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  6.  Utiliza suficientes criterios de avaliación que 
atendan de maneira equilibrada a avaliación dos 
diferentes contidos. 

  

  7.  Favorece os procesos de autoavaliación e 
coavaliación. 

  

  8.  Propón novas actividades que faciliten a adquisición 
de objexectivos cando estos no han foron 
alcadados suficientemente. 

  

  9.  Propón novas actividades de maior nivel cando os 
objexectivos foron  acadados con suficiencia. 

  

10.  Utiliza diferentes técnicas de avaliación en función 
dos contidos, o nivel dos estudantes, etc. 

  

11.  Emprega diferentes medios para informar dos 
resultados aos estudantes e a os pais. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 ECONOMÍA   

 

4º ESO 

 
Curso: 2020/2021 

 

 

 

PROFESORA: Mª LUÍSA VILAR MEIRÁS 
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4º ESO.  

Introdución. 

Xorde esta materia como necesidade de incluír un primeiro contacto coa economía no alumnado que cursa educación secundaria 
obrigatoria. Esta necesidade fundaméntase nun proceso de globalización que fai que estes ensinos sexan básicas para calquera 
cidadán que queira exercer con eficacia a súa condición de tal. 
De acordo coas recomendacións da Comisión Europea e da OCDE, resulta indispensable adoptar unha serie de medidas no 
ámbito do Sistema Educativo para responder os desafíos que a nosa sociedade ten expostos a nivel económico. 
O impulso da educación económica e financeira e o fomento da iniciativa emprendedora entre os mozos, son aspectos esenciais 
para contribuír a reducir o desemprego e a exclusión social. De igual maneira, anticipar as competencias profesionais no ámbito 
económico, financeiro e do mundo da empresa, son elementos crave para consolidar a educación como elemento crave para 
mellorar a competitividade e o progreso social. 
Para poder promover a igualdade de oportunidades e mellorar a equidade, é indispensable ofrecer unha educación económica e 
financeira a aquelas persoas que doutro xeito non poderían ter acceso á mesma. Os centros educativos teñen que ser provéanos 
destes recursos aos distintos grupos demográficos e reducir os déficits de educación financeira entre a poboación. 
As evidencias empíricas móstrannos que aquelas persoas que recibiron algún tipo de formación financeira están máis predispostas 
ao aforro, á previsión de fondos para a xubilación, a estimar dun modo racional as oportunidades e riscos inherentes aos distintos 
produtos e servizos financeiros e a protexerse ante posibles fraudes nas súas decisións de investimento e financiamento. 
Aos beneficios expostos no plano individual, a promoción da educación financeira contribúe a reducir os custos que o estado e a 
sociedade no seu conxunto, teñen que asumir cando os cidadáns toman decisións erróneas, ou non as toman en absoluto, no 
ámbito económico e financeiro. 
A educación emprendedora desde a súa perspectiva financeira, pode definirse como "o proceso polo cal os consumidores de 
produtos financeiros ou investidores melloran a súa comprensión das posibilidades de investimento e financiamento actuais, 
comprendendo rendibilidades e riscos e, a través de información, instrución e/ou o asesoramento, desenvolven as habilidades e 
confianza para converterse en seres máis conscientes dos riscos e oportunidades financeiras, e tomar así decisións 
comprendendo as súas posibles consecuencias. 
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Desenvolvemento das competencias clave 

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Desde a área contribúese ao desenvolvemento desta competencia aplicando o razoamento lóxico e a adquisición de 

diferentes elementos para o bo desempeño do alumnado na mesma, con accións como a planificación de gastos e ingresos, o 
cálculo de beneficios ou perdas, a elaboración dun plan de negocio e a análise da viabilidade, a confección dun plan de 
comercialización? E todo iso a través da observación da contorna, a súa análise e a realización de diversas formulacións para 
un desenvolvemento sustentable. 

Os descriptores que traballaremos fundamentalmente serán: 
- Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un desenvolvemento sustentable. 
- Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, comprender o que ocorre ao noso ao 

redor e responder a preguntas. 
- Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, proporcións, formas 

xeométricas, criterios de medición e codificación numérica, etc. 
- Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 
- Organizar a información utilizando procedementos matemáticos. 
- Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. 
 
Comunicación lingüística 
Importante para o desenvolvemento desta competencia é a adquisición de destrezas básicas como a lectura, a conversación 

e a escritura, para levar a cabo diferentes tarefas, expostas desde a área de participación, en situacións de comunicación de 
grupo, expresión de ideas, elaboración dun plan de negocio, listaxe de tarefas para desenvolver a actividade do plan de 
empresa, xeración de diferentes documentos administrativos necesarios, comprensión de diferentes documentos? As actitudes 
e os valores desta competencia veranse en diferentes tarefas, nas que se fomentará o respecto ás opinións dos demais e o 
desenvolvemento do espírito crítico. 

Os descriptores que priorizaremos serán: 
- Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
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- Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 
- Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao interlocutor. 
- Manexar elementos de comunicación non verbal ou diferentes rexistros nas diversas situacións comunicativas. 
 
Competencia dixital 
Na actualidade, é necesario o uso das tecnoloxías da información e a comunicación para diferentes ámbitos das nosas vidas, 

como traballo, lecer, aprendizaxe, participación na sociedade, etc. É fundamental coñecer o uso de varias aplicacións 
informáticas, o acceso ás fontes e o procesamiento da información. Todo iso desenvolverase nas diferentes tarefas propostas, 
tanto individuais como grupales, nas que se requira consultar páxinas webs para obter información ou xerar documentos 
relacionados co plan de empresa, así como tarefas de carácter administrativo, mediante a utilización de diferentes programas de 
xestión, na presentación-defensa de traballos a través da utilización de varios medios e formatos dixitais, e na publicitación do 
que queiramos transmitir. Por todo iso, exporanse tarefas nas que se necesite o uso dos recursos tecnolóxicos, desenvolvendo 
unha actitude activa, segura e crítica cara a estes. 

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descriptores da competencia: 
- Empregar distintas fontes para a procura de información. 
- Elaborar e publicitar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos. 
- Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 
- Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas. 
- Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
- Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 
 
Conciencia e expresións culturais 
A expresión cultural é fundamental para o desenvolvemento de aptitudes creativas que podamos trasladar a varios contextos 

profesionais. Desde a área de Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial podemos adestrar diferentes aspectos, como 
a apreciación da importancia da expresión creativa de ideas e experiencias a través de distintos medios. 

Polo que nesta área, traballaremos os seguintes descriptores: 
- Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento científico. 
- Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade, e gusto pola estética no ámbito cotián. 
- Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
 
Competencias sociais e cívicas 
Esta competencia necesita do coñecemento e adestramento de diferentes habilidades para elaborar ideas, ter en conta a 

opinión dos demais, tomar decisións, resolver conflitos, interactuar con outras persoas e grupos respectando unhas normas, 
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interpretar fenómenos e problemas sociais. Os diferentes aspectos a tratar desde esta área, como a empresa e a 
responsabilidade social, o espírito emprendedor, a creatividade e a innovación, o papel do Estado e as Administracións Públicas 
nas empresas, o valor social do diñeiro, os intermediarios financeiros na sociedade, a análise dos impostos con respecto ao 
benestar social, os dereitos e deberes dos consumidores no mundo do negocio, etc., permitirán ao alumnado a obtención dos 
coñecementos e as habilidades necesarios para o desenvolvemento desta competencia. 

Para iso adestraremos os seguintes descriptores: 
- Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
- Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
- Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 
- Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 
- Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo, e para a resolución de conflitos. 
- Involucrarse ou promover accións cun fin social. 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Esta área implica a capacidade de transformar as ideas en actos. Desde esta área, desenvolveranse capacidades e 

habilidades no alumnado relacionadas coa autonomía persoal, o liderado e a creatividade, e habilidades empresariais como a 
planificación, a organización, a xestión e a toma de decisións, a participación, o liderado e a delegación, o pensamento crítico, o 
sentido da responsabilidade, o recoñecemento de fortalezas e debilidades dun mesmo e dun proxecto, a avaliación, a asunción 
de riscos, o plan de mercadotecnia, a xestión de recursos materiais e humanos, a xeración de ideas creativas, o recoñecemento 
de oportunidades de negocio, o deseño dun plan de negocio, a análise de viabilidade, etc. 

Os descriptores que adestraremos son: 
- Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias. 
- Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 
- Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos. 
- Priorizar a consecución de obxectivos grupales sobre os intereses persoais. 
- Atopar posibilidades na contorna que outros non ven. 
- Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 
- Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 
 
Aprender a aprender 
A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe do día a día do noso alumnado nos diferentes 

contextos nos que se atope. Desde esta área adestramos aspectos como a capacidade para iniciar, organizar e persistir no 
proxecto empresarial, polo que esixe que o alumnado se motive para levar a cabo as diferentes accións, recoñeza as súas 
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fortalezas e aprovéiteas, coñeza e controle os procesos levados a cabo, utilice diferentes estratexias para o coñecemento dos 
aspectos relacionados coa autonomía persoal, así como que coñeza os mecanismos de creación de empresas e as finanzas, e 
desenvolver o seu pensamento crítico e creativo para o descubrimento de novas posibilidades. Todo iso co obxectivo de 
mellorar a nosa contorna e avaliar se se alcanzan os obxectivos preestablecidos. 

Para o desenvolvemento desta competencia, adestraremos os seguintes descriptores: 
- Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcións executivas. 
- Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependiente. 
- Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 
- Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
- Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados intermedios. 
- Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

 

OBXECTIVOS 

Obxectivos xerais da etapa  
 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 
 a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a 
tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos 
humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha 
realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das 
persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 
supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, 
así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.  
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido 
crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 
 f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os 
métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.  
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g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a 
capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.  
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes 
complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 
 i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
 l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio 
artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras 
culturas do mundo. 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de 
coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 
social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa 
mellora. 
 n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión 
e representación. 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa 
conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 
desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.  
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de 
Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a 
comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
 
Obxectivos específicos da materia.  
  
  1. Recoñecer a escaseza de recursos e a necesidade de elixir e tomar decisións como as claves dos problemas básicos de 
toda economía e comprender que toda elección supón renunciar 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 inconvenientes, 
así como as súas limitacións. 
  3. Comprender e utilizar 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 Produción. 
  6. Representar as relacións que se establecen entre as economías domésticas e das empresas. 
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  7. Aplicar razoamentos básicos para interpretar problemas económicos provenientes das relacións económicas da súa 
contorna. 
  8. Distinguir as diferentes formas xurídicas das empresas e relacionalas coas esixencias requiridas 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 na súa contorna, así como a forma de interrelacionar 
co seu ámbito máis próximo e os efectos sociais e ambientais, positivos e negativos, que se observan. 
11. Indicar os distintos tipos de factores produtivos e as relacións entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 
12. Identificar os diferentes sectores económicos, así como os seus retos e oportunidades. 
13. Explicar as posibilidades de financiamento do día a día das empresas diferenciando o financiamento externo e interna, a 
curto e a longo prazo, así como o custo de cada unha e as 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 obrigacións fiscais das empresas segundo a actividade, sinalando o funcionamento básico dos impostos e as 
principais diferenzas entre eles. 
16. Valorar a achega que supón a carga impositiva á riqueza nacional. 
17. Elaborar e realizar un seguimento a un orzamento ou plan financeiro personalizado, identificando cada un dos ingresos e 
gastos. 
18. Utilizar ferramentas informáticas na preparación e desenvolvemento dun orzamento ou plan financeiro personalizado. 
19. Manexar gráficos de análises que lle permiten comparar unha realidade personalizada coas previsións establecidas. 
20. Comprender as necesidades de planificación e de manexo dos asuntos financeiros ao longo da vida. Dita planificación 
vincúlase á previsión realizada en cada unha das etapas de acordo coas decisións tomadas e a marcha da actividade 
económica nacional. 
21. Coñecer e explicar a relevancia do aforro e do control do gasto. 
22. Analizar as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, valorando o risco, e seleccionar a decisión máis adecuada para 
cada momento. 
23. Comprender os termos fundamentais e describir o funcionamento na operativa coas contas bancarias. 
24. Valorar e comprobar a necesidade de ler detidamente os documentos que presentan os bancos, así como a importancia da 
seguridade cando a relación prodúcese por Internet. 
25. Recoñecer o feito de que se poden negociar as condicións que presentan as entidades financeiras e analizar o 
procedemento de reclamación ante as mesmas. 
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26. Identificar e explicar as distintas modalidades de cartóns que existen, así como o esencial da seguridade cando se opera 
con cartóns. 
27. Identificar e diferenciar os distintos tipos de seguros segundo os riscos ou situacións 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. Analizar 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 ao longo do tempo. 
31. Comprender 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 desigualdade da renda e os instrumentos de redistribución da mesma. 
33. Describir o fenómeno do desemprego e valorar as súas principais repercusións económicas e sociais. 
34. Valorar e interpretar datos e gráficos de contido económico relacionados cos tipos de interese, inflación e desemprego. 
35. Describir as causas do desemprego e valorar as súas principais repercusións económicas e sociais. 
36. Analizar os datos de desemprego en España e as políticas contra o desemprego. 
37. Investigar e recoñecer ámbitos de oportunidades e tendencias de emprego. 
38. Valorar o grao de interconexión das diferentes economías de todos os países do mundo e aplicar a perspectiva global para 
emitir xuízos críticos. 
39. Explicar as razóns que justifican e inflúen no intercambio económico entre países. 
40. Analizar acontecementos económicos contemporáneos no contexto da globalización e o comercio internacional. 
41. Coñecer e enumerar vantaxes e inconvenientes do proceso de integración económica e monetaria da Unión Europea. 
42. Reflexionar sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto económico internacional analizando as posibilidades 
dun desenvolvemento sustentable. 
  
 

Unidades didácticas 
 

1. A economía como ciencia 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

- Recoñecer a escaseza de recursos e a necesidade de elixir e tomar decisións como as claves dos 

problemas básicos de toda economía, comprendendo que toda elección supón renunciar a outras 
- Comunicación lingüística 

(CCL). Competencia 
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alternativas e que toda decisión ten consecuencias. 

- Diferenciar formas diversas de abordar e resolver problemas económicos e identificar as súas 

vantaxes e inconvenientes, así como as súas limitacións. 

- Comprender e utilizar correctamente diferentes termos da área da economía. 

- Diferenciar entre economía positiva e economía normativa. 

- Representar e analizar gráficamente o custo de oportunidade mediante a Fronteira de Posibilidades 

de Produción. 

- Representar as relacións que se establecen entre as economías domésticas e as empresas. 

- Aplicar razoamentos básicos para interpretar problemas económicos provenientes das relacións 

económicas da súa contorna. 

matemática e 
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
(CMCT). Competencia 
dixital (CD). 

- Aprender a aprender 
(CAA). 

- Competencias sociais e 
cívicas (CSEC), Sentido 
de iniciativa e espírito 
emprendedor (SIEP)  

- Conciencia e expresións 
culturais (CEC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe/ 

Temporalización 

Relación de 

CCC con 

estándares 

Grao mínimo de consecución de cada estándar/ 

Instrumento de Ävaliación 

     

     
-  O dilema 

económico. 

-  Conceptos 

económicos 

básicos. 

-  O método en 

  1.  Explicar a 

economía como 

ciencia social, 

valorando o 

impacto 

permanente das 

  1.1.  Recoñece a escaseza de 

recursos e a necesidade de elixir 

e tomar decisións como as claves 

dos problemas básicos de toda 

economía, e comprende que toda 

elección supón renunciar a outras 

alternativas e que toda decisión 

CAA, 

CEC, 

CCL, 

CSEC 

-  Realiza actividades de simulación, comparando 

situacións de economía planificada con situacións de 

libre mercado. 
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economía. 

-  La Frontera 

de 

Posibilidades 

de 

Produción. 

-  Os axentes 

económicos. 

decisións 

económicas na 

vida dos 

cidadáns. 

ten consecuencias. 

 (1 sesión) 

 

  1.2.  Diferencia formas diversas 

de abordar y resolver 

problemas económicos e 

identifica sus ventajas e 

inconvenientes, así como 

sus limitaciones. (1 sesión) 

 

CAA, 

SIEP, 

CSEC, 

CCL 

-  Clasifica distintos tipos de necesidades. 

-  Aborda o uso alternativo dun mesmo recurso 

aplicado a necesidades distintas. 

-  Reflexiona sobre as decisións acerca dos recursos 

limitados. 

  2.  Coñecer e 

familiarizarse 

coa terminoloxía 

económica 

básica e co uso 

de modelos 

económicos. 

  2.1.  Comprende e utiliza 

correctamente diferentes 

termos da área da 

economía. (2 sesiones) 

CMCT, 

CD, 

CCL, 

CAA, 

CSEC 

-  Diferenza entre renda e riqueza. 

-  Reflexiona sobre as fontes do valor. 

-  Discrimina eficientemente activos e pasivos. 

  2.2.  Diferenza entre economía 

positiva e economía 

normativa.  

           (1 sesión) 

CCL, 

CSEC 

-  Establece diferenzas entre proposicións 
normativas e positivas, discriminando entre ambas 
as a partir de exemplos cotiáns. 

  2.3.  Representa e analiza 

gráficamente o custo de 

oportunidade mediante a 

Fronteira de Posibilidades 

de Produción. 

            (3 sesiones) 

CMCT, 

CAA 

-  Relaciona o concepto de custo de oportunidade 
coa Fronteira de Posibilidades de Produción, 
calculando o seu importe total e unitario e 
identificando as súas zonas. 

  3.  Tomar 

conciencia dos 

principios 

básicos da 

economía a 

  3.1.  Representa as relacións 

que se establecen entre as 

economías domésticas e 

as empresas. 

           (2 sesiones) 

CSEC, 

CCL, 

CAA 

-  Enumera os tipos de axentes económicos e 
explicita as súas funcións, propondo exemplos reais. 

-  Representa as relacións existentes entre axentes 
económicos cotiáns. 
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aplicar nas 

relacións 

económicas 

básicas cos 

condicionantes 

de recursos e 

necesidades. 

 

  3.2.  Aplica razoamentos 

básicos para interpretar 

problemas económicos 

provenientes das relacións 

económicas da súa 

contorna.(1 sesión) 

CCL, 

CAA, 

CSEC 

 

-  Utiliza adecuadamente os métodos inductivo e 
deductivo para solucionar problemas económicos 
sinxelos. 

 

2. A empresa (I) 
OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

- Distinguir as diferentes formas xurídicas das empresas e relacionalas coas 

esixencias requiridas de capital para a súa constitución e responsabilidades 

legais para cada tipo. 

- Valorar as formas xurídicas de empresas máis apropiadas en cada caso en 

función das características concretas aplicando o razoamento sobre 

clasificación das empresas. 

- Identificar os diferentes tipos de empresas e empresarios que actúan na súa 

contorna, así como a forma de interrelacionar co seu ámbito máis próximo e os 

efectos sociais e ambientais, positivos e negativos, que se observan. 

- Indicar os distintos tipos de factores produtivos e as relacións entre 

produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 

- Identificar os diferentes sectores económicos, así como os seus retos e 

oportunidades. 

- Comunicación lingüística (CCL). 
Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 
Competencia dixital (CD). 

- Aprender a aprender (CAA). 
- Competencias sociais e cívicas (CSEC), 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
(SIEP)  

- Conciencia e expresións culturais (CEC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dpto Economía- IES A Sangriña - 2020-21 

 
163 

Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe/ 

Temporalización 

Relación 

de CCC 

con 

estándares 

Grao mínimo de consecución de cada estándar/ 

Instrumento de Ävaliación 

     
-  A empresa e 

o termo 

empresario. 

-  A empresa 

individual. 

-  A empresa 

social. 

-  O proceso 

produtivo. 

-  A teoría da 

produción. 

  1.  Describir os 

diferentes tipos 

de empresas e 

formas 

xurídicas das 

empresas, 

relacionando 

con cada unha 

delas as súas 

esixencias de 

capital e as 

responsabilidad

es legais dos 

seus 

propietarios e 

xestores, así 

como 

interrelaciónelas 

das empresas e 

a súa contorna 

inmediata. 

  1.1.  Distingue as diferentes 

formas xurídicas das 

empresas e relaciónaas 

coas esixencias 

requiridas de capital 

para a súa constitución 

e as responsabilidades 

legais para cada tipo. ( 

4 sesións) 

CSEC, 

SIEP, 

CEC, 

CAA, 

CCL 

-  Distingue situacións nas que aparece a figura da persoa 

empresaria.  

-  Recoñece as obrigacións e os dereitos da actividade 

empresarial.  

-  Coñece os requisitos de capital e legais para que unha 

sociedade adquira personalidade xurídica e para realizar 

unha actividade empresarial de maneira individual. 

-  Distingue, valora e cuantifica os diferentes tipos de 

empresas existentes na economía española. 

  1.2.  Valora as formas 

xurídicas de empresas 

máis apropiadas en 

cada caso en función 

das características 

concretas aplicando o 

razoamento sobre 

clasificación das 

empresas. 

           (2 sesiones) 

SIEP, 

CSYC, 

CAA, 

CCL 

-  Clasifica as empresas a partir de casos reais atendendo 

a criterios de tamaño, capital e sector de actividade. 

  1.3.  Identifica os diferentes 

tipos de empresas e 

empresarios que actúan 

na súa contorna, así 

como a forma de 

interrelacionar co seu 

ámbito máis próximo e 

os efectos sociais e 

ambientais, positivos e 

CEC, 

CSEC, 

SIEP, 

CAA, 

CCL 

-  Coñece o concepto de responsabilidade social 

empresarial e distingue os seus fundamentos, recoñecendo 

estes en casos reais propostos. 
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negativos, que se 

observan. 

           ( 3sesiones) 

  2.  Analizar as 

características 

principais do 

proceso 

produtivo. 

  2.1.  Indica os distintos tipos 

de factores produtivos e 

as relacións entre 

produtividade, eficiencia 

e tecnoloxía.(4 

sesiones) 

CCL, 

CAA, 

SIEP, 

CMCT 

-  Identifica os tipos de factores produtivos existentes nas 
empresas, razoando a súa participación no proceso 
produtivo e as súas relacións a curto e longo prazo. 

-  Coñece e explica o concepto de rendemento decreciente 
do factor variable. 

-  Calcula as magnitudes PMaL e PMeL. 

-  Calcula a produtividade do traballo nunha empresa e 
coñece os seus fundamentos e relación a nivel agregado 
co crecemento da economía. 

  2.2.  Identifica os diferentes 

sectores económicos, 

así como os seus retos 

e oportunidades. 

            (2 sesiones) 

CCL, 

CAA, 

SIEP, 

-  Identifica os sectores económicos. 

-  É capaz de extraer retos e oportunidades dun 
determinado sector nunha lectura de prensa e reflexionar 
sobre eles. 

 
 
 
 
 
 
 

3.  A empresa (II) 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

-  Explicar as posibilidades de financiamento do día a día das empresas, 

diferenciando o financiamento externo e interna, a curto e a longo prazo, así 

como o custo de cada unha e as implicacións na marcha da empresa. 

-  Diferenciar os ingresos e custos xerais dunha empresa e identificar o seu 

beneficio ou perda, aplicando razoamentos matemáticos para a 

interpretación de resultados. 

- Comunicación lingüística (CCL). Competencia 
matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT). Competencia dixital (CD). 

- Aprender a aprender (CAA). 
- Competencias sociais e cívicas (CSEC), 
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-  Identificar as obrigacións fiscais das empresas segundo a actividade, sinalando 

o funcionamento básico dos impostos e as principais diferenzas entre eles. 

-  Valorar a achega que supón a carga impositiva á riqueza nacional. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
(SIEP)  

- Conciencia e expresións culturais (CEC). 

 
 
 
 

Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe/ 

Temporalización 

Relación de 

CCC con 

estándares 

Grao mínimo de consecución de cada estándar/ 

Instrumento de Ävaliación 

     
-  

Financiamen

to e 

investimento. 

-  Tipos de 

financiament

o. 

-  Ingresos, 

custos e 

gastos. 

-  O beneficio. 

-  Fiscalidade 

empresarial. 

  3.  Identificar as 

fontes de 

financiamento 

das empresas. 

  3.1.  Explica as posibilidades de 

financiamento do día a día das 

empresas, diferenciando o 

financiamento externo e a interna, 

a curto e a longo prazo, así como 

o custo de cada unha e as 

implicacións na marcha da 

empresa. (3 sesiones) 

CSEC, 

SIEP, 

CAA, 

CCL, 

CD 

-  Coñece os compoñentes básicos da estrutura 

económica e financeira da empresa. 

-  Coñece o custo de cada tipo de financiamento.  

-  Distingue vantaxes e inconvenientes do 

financiamento propio. 

-  Calcula pesos entre os compoñentes da estrutura 

financeira e o custo total do financiamento. 

  4.  Determinar para 

un caso sinxelo 

a estrutura de 

ingresos e 

custos dunha 

empresa, 

calculando o 

seu beneficio. 

  4.1.  Diferencia os ingresos e os 

custos xerais dunha 

empresa e identifica o seu 

beneficio ou perda, 

aplicando razoamentos 

matemáticos para a 

interpretación de 

resultados. 

           (3 sesiones) 

CCL, 

CAA, 

SIEP, 

CMCT, 

CD 

-  Diferenza entre ingresos, custos e gastos. 

-  Discrimina tipos de ingresos e gastos. 

-  Coñece o proceso de maximización de beneficio 
e o porqué dos seus argumentos. 

-  Calcula o punto morto de explotación e interpreta 
o seu significado. 

  5.  Diferenciar os 

impostos que 

  5.1.  Identifica as obrigacións 

fiscais das empresas 

CMCT, 

CAA, 

-  Identifica as obrigacións fiscais das empresas. 

-  Explica a diferenza entre impostos proporcionais 



Dpto Economía- IES A Sangriña - 2020-21 

 
166 

afectan as 

empresas e a 

importancia do 

cumprimento 

das obrigacións 

fiscais. 

segundo a actividade, 

sinalando o funcionamento 

básico dos impostos e as 

principais diferenzas entre 

eles. ( 3 sesiones) 

CCL, 

CSEC 

e progresivos. 

-  Coñece o funcionamento do IVE. 

5.2.  Valora a achega que supón 

a carga impositiva á 

riqueza nacional. 

            (1 sesión) 

CMCT, 

CAA, 

CCL, 

-  Valora a importancia dos principais tributos 
dentro do conxunto dos ingresos non financeiros do 
Estado. 

 
 
 

4. Economía persoal. 
OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

- Elaborar e realizar un seguimento a un orzamento ou plan financeiro personalizado, 

identificando cada un dos ingresos e gastos. 

- Utilizar ferramentas informáticas na preparación e o desenvolvemento dun orzamento ou 

plan financeiro personalizado. 

- Manexar gráficos de análises que lle permiten comparar unha realidade personalizada coas 

previsións establecidas. 

- Comprender as necesidades de planificación e de manexo dos asuntos financeiros ao longo 

da vida. Dita planificación vincúlase á previsión realizada en cada unha das etapas de 

acordo coas decisións tomadas e a marcha da actividade económica nacional. 

- Coñecer e explicar a relevancia do aforro e do control do gasto. 

- Analizar as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, valorando o risco, e seleccionar 

a decisión máis adecuada para cada momento. 

- Comunicación lingüística (CCL). 
Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCT). Competencia 
dixital (CD). 

- Aprender a aprender (CAA). 
- Competencias sociais e cívicas 

(CSEC), Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor (SIEP)  

- Conciencia e expresións culturais 
(CEC). 
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Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe/ 

Temporalización 

Relación de 

CCC con 

estándares 

Grao mínimo de consecución de cada estándar/ 

Instrumento de Ävaliación 

     
-  Ingresos e 

gastos. 

-  Xestión do 

orzamento. 

-  Aforro e 

endebedame

nto. 

-  Planificación 

financeira do 

futuro. 

-  Risco e 

diversificació

n. 

  1.  Realizar un 

orzamento 

persoal 

distinguindo 

entre os 

diferentes tipos 

de ingresos e 

gastos, 

controlar o seu 

grao de 

cumprimento e 

as posibles 

necesidades de 

adaptación. 

  1.1.  Elabora e realiza un 

seguimento a un orzamento ou 

plan financeiro personalizado, 

identificando cada un dos 

ingresos e gastos.  

(2 sesions) 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

SIEP 

-  Identifica gastos e ingresos persoais e clasifícaos. 

-  Elabora e modifica un orzamento persoal, 

identificando, clasificando e discriminando entre 

diferentes tipos de ingresos e gastos. 

1.2.  Utiliza ferramentas 

informáticas na preparación e 

desenvolvemento dun 

orzamento ou plan financeiro 

personalizado. 

(2 sesións) 

 

CAA, 

CCL, 

SIEP, 

CD, 

CMCT 

-  Elabora e modifica un orzamento persoal usando 

software de oficina (folla de cálculo). 

-  A partir da evidencia anterior, é capaz de realizar 

gráficas que representan os pesos relativos de ingresos 

e gastos. 

  1.3.  Manexa gráficos de 

análises que lle permiten 

comparar unha realidade 

personalizada coas previsións 

establecidas. 

(1 sesión) 

CAA, 

CCL, 

SIEP, 

CD, 

CMCT 

-  Elabora e modifica un orzamento persoal usando 

software de oficina (folla de cálculo). 

-  A partir da evidencia anterior, é capaz de realizar 

gráficas que representan os pesos relativos de ingresos 

e gastos. 

  2.  Decidir con 

racionalidade 

ante as 

alternativas 

económicas da 

vida persoal, 

relacionando 

estas con o 

benestar propio 

e social. 

  2.1.  Comprende as 

necesidades de 

planificación e de 

manexo dos asuntos 

financeiros ao longo da 

vida. Dita planificación 

vincúlase coa previsión 

realizada en cada unha 

das etapas de acordo 

coas decisións tomadas 

e a marcha da 

CAA, 

CCL, 

SIEP, 

CMCT 

-  Recoñece a necesidade de realizar planificacións 
intertemporales. 

-  Calcula, en supostos sinxelos, a contía da renda 
permanente sobre a cal planificar unha senda de 
consumo. 
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actividade económica 

nacional.(1 sesión) 

  3.  Expresar unha 

actitude positiva 

cara ao aforro e 

manexalo como 

medio para 

alcanzar 

diferentes 

obxectivos. 

  3.1.  Coñece e explica a 

relevancia do aforro e 

do control do gasto.(2 

sesions) 

CAA, 

CCL 

-  Coñece e identifica os factores que levan a formar 
unha burbulla económica. 

-  Exprésase sobre a conveniencia ou non de asumir 
determinado nivel de débeda en función dos ingresos 
percibidos. 

-  Explica a relevancia e uso futuro do aforro persoal. 

  3.2.  Analiza as vantaxes e 

os inconvenientes do 

endebedamento, 

valorando o risco e 

seleccionando a 

decisión máis adecuada 

para cada momento. (2 

sesións) 

CAA, 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

-  Conoce distintas alternativas para gestionar ahorros 

personales. 

-  Explica los tipos de riesgo que existen y comprende la 

relación riesgo-rendimiento 

-  Identifica individuos adversos o amantes al riesgo. 

 
 
 

5. Diñeiro, seguros e crédito. 
OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

- Comprender os termos fundamentais e describir o funcionamento na operativa coas 

contas bancarias. 

- Valorar e comprobar a necesidade de ler detidamente os documentos que presentan 

os bancos, así como a importancia da seguridade cando a relación prodúcese a 

través de Internet.   

- Recoñecer o feito de que se poden negociar as condicións que presentan as 

entidades financeiras e analizar o procedemento de reclamación ante estas. 

- Identificar e explicar as distintas modalidades de cartóns que existen, así como o 

- Comunicación lingüística (CCL). 
Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCT). Competencia dixital 
(CD). 

- Aprender a aprender (CAA). 
- Competencias sociais e cívicas (CSEC), 

Sentido de iniciativa e espírito 
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esencial da seguridade cando se opera con elas. 

- Identificar e diferenciar os distintos tipos de seguros segundo os riscos ou situacións 

adversas nas diferentes etapas da vida. 

emprendedor (SIEP)  
- Conciencia e expresións culturais 

(CEC). 
 
 
 
 

Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe/ 

Temporalización 

Relación de 

CCC con 

estándares 

Grao mínimo de consecución de cada estándar/ 

Instrumento de Ävaliación 

     
-  O diñeiro. 

-  Diñeiro 

fiduciario. 

-  O diñeiro 

bancario. 

-  Contratos 

financeiros. 

-  O contrato 

de seguro. 

  4.  Reconocer el 

funcionamiento 

básico del 

dinero y 

diferenciar los 

diferentes tipos 

de cuentas 

bancarias y de 

tarjetas emitidas 

como medios 

de pago, 

valorando la 

oportunidad de 

su uso con 

garantías y 

responsabilidad. 

 4.1.  Comprende os termos 

fundamentais e describe 

o funcionamento na 

operativa coas contas 

bancarias. 4.1.  

Comprende los términos 

fundamentales y describe 

el funcionamiento en la 

operativa con las cuentas 

bancarias.(4 sesións) 

CCL, 

CSEC, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CMCT 

-  Distingue os diferentes tipos de diñeiro e clasifícaos. 

-  Coñece a fonte do valor do diñeiro fiduciario. 

-  Coñece o proceso de creación monetaria e o efecto 

multiplicador dos depósitos bancarios. 

-  Comprende e coñece as funcionalidades dunha conta 

corrente e os termos asociados a ela. 

  4.2.  Valora e comproba a 

necesidade de ler 

detidamente os 

documentos que 

presentan os bancos, así 

como a importancia da  

seguridade cando a 

relación prodúcese a 

través de Internet. 

            (1 sesión) 

 

SIEP, 

CAA, 

CSEC, 

CCL, 

CD 

-  Coñece as regras básicas de seguridade a ter en 

conta en relación coa operativa financeira e comercial a 

través de Internet. 

-  Identifica elementos básicos nun contrato de conta 

corrente. 
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  4.3.  Recoñece o feito de que 

se poden negociar as 

condicións que presentan 

as entidades financeiras 

e analiza o 

procedemento de 

reclamación ante estas.(1 

sesión) 

CAA, 

SIEP, 

CCL 

-  Coñece o procedemento de reclamación ante unha 

entidade financeira. 

  4.4.  Identifica e explica as 

distintas modalidades de 

cartóns que existen, así 

como o esencial da 

seguridade cando se 

opera con elas. (2 

sesións) 

CAA, 

CSEC, 

CCL, 

CD 

-  Identifica e explica as distintas modalidades de 

cartóns que existen. 

  5.  Coñecer o 

concepto de 

seguro e a súa 

finalidade. 

5.1.  Identifica e diferencia os 

diferentes tipos de 

seguros segundo os 

riscos ou as situacións 

adversas nas diferentes 

etapas da vida. 

            (2 sesións) 

CCL, 

SIEP, 

CAA, 

CD 

-  Explica que é un seguro e para que serve. 

-  Identifica e discrimina tipos de contratos de seguro. 

-  Identifica e clasifica os axentes que interveñen nunha 
operación de seguro. 

 
 
 

6. O sector público. 
OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

- Identificar as vías de onde proceden os ingresos do Estado, así como as principais 

áreas dos gastos do Estado, e comentar as súas relacións. 

- Analizar e interpretar datos e gráficos de contido económico relacionados cos 

ingresos e os gastos do Estado. 

- Distinguir, nos diferentes ciclos económicos, o comportamento dos ingresos e os 

gastos públicos, así como os efectos que se poden producir ao longo do tempo. 

- Comunicación lingüística (CCL). 
Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCT). Competencia dixital 
(CD). 

- Aprender a aprender (CAA). 
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- Comprender e expresar as diferenzas entre os conceptos de débeda pública e de 

déficit público, así como a relación que se produce entre eles. 

- Coñecer e describir os efectos da desigualdade da renda e os instrumentos para 

redistribuíla. 

- Competencias sociais e cívicas (CSEC), 
Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor (SIEP)  

- Conciencia e expresións culturais (CEC). 

 

Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe/ 

Temporalización 

Relación 

de CCC 

con 

estándares 

Grao mínimo de consecución de cada estándar/ 

Instrumento de Ävaliación 

     
-  A actividade 

financeira do 

Estado. 

-  Os ingresos 

públicos. 

-  O gasto 

público. 

-  Déficit e 

débeda 

pública. 

-  A 

distribución 

da renda. 

  1.  Recoñecer e 

analizar a 

procedencia 

das principais 

fontes de 

ingresos e 

gastos do 

Estado, así 

como interpretar 

gráficos onde 

se mostre dita 

distribución. 

  1.1.  Identifica as vías de onde 

proceden os ingresos do 

Estado, así como as principais 

áreas dos gastos do Estado, e 

comenta as súas relacións. (3 

sesións) 

SIEP, 

CSEC, 

CAA, 

CCL, 

CMCT 

-  Identifica as vías de onde proceden os ingresos do 

Estado. 

-  Analiza e clasifica as grandes partidas de gasto público. 

-  Relaciona gastos con ingresos, anticipando o concepto 

de déficit público. 

  1.2.  Analiza e interpreta datos 

e gráficos de contido económico 

relacionados cos ingresos e os 

gastos do Estado. (1 sesión) 

SIEP, 

CAA, 

 

-  Realiza cálculos a partir de táboas e gráficas que 

conteñen información sobre ingresos e gastos do Estado. 

1.3.  Distingue en los diferentes 

ciclos económicos el 

comportamiento de los ingresos 

y los gastos públicos, así como 

los efectos que se pueden 

producir a lo largo del tiempo. 

(2 sesións) 

CMCT, 

SIEP, 

CAA, 

CSEC 

-  Relaciona la evolución del déficit con el ciclo 

económico, realizando previsiones sobre el gasto en 

pensiones y desempleo. Usa, además, datos sobre 

previsión de población para realizar tales 

comparaciones. 



Dpto Economía- IES A Sangriña - 2020-21 

 
172 

  2.  Diferenciar e 

explicar os 

conceptos de 

débeda pública 

e de déficit 

público. 

  2.1.  Comprende e expresa as 

diferenzas entre os 

conceptos de débeda 

pública e de déficit 

público, así como a 

relación que se produce 

entre eles. 

           (1 sesión) 

CAA, 

CCL, 

CSEC 

-  Coñece os conceptos de déficit público e de débeda 
pública e relaciónaos. 

3.  Determinar o 

impacto para a 

sociedade da 

desigualdade 

da renda e 

estudar as 

ferramentas de 

redistribución 

da renda. 

3.1.  Coñece e describe os 

efectos da desigualdade 

da renda e os 

instrumentos para 

redistribuíla. 

           (3 sesións) 

SIEP, 

CCL, 

CAA, 

CSEC 

-  Coñece e describe os efectos da desigualdade da 
renda. 

-  Coñece e describe os instrumentos da distribución da 
renda.  

-  Debate sobre temas relacionados coa distribución da 
riqueza. 

-  Comprende o significado da curva de Lorenz. 

 
 
 
 
 

7. Interese e inflación. 
OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

- Describir as causas da inflación e valorar as súas principais repercusións 

económicas e sociais. 

- Explicar o funcionamento dos tipos de interese e as consecuencias da súa 

variación para a marcha da economía. 

- Valorar e interpretar datos e gráficos de contido económico relacionados cos 

tipos de interese, inflación e desemprego. 

- Comunicación lingüística (CCL). Competencia 
matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT). Competencia dixital (CD). 

- Aprender a aprender (CAA). 
- Competencias sociais e cívicas (CSEC), 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
(SIEP)  

- Conciencia e expresións culturais (CEC). 
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Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe/ 

Temporalización 

Relación de 

CCC con 

estándares 

Grao mínimo de consecución de cada estándar/ 

Instrumento de Ävaliación 

     
-  O interese. 

-  O tipo de 

interese e a 

política 

monetaria. 

-  A inflación. 

-  

Consecuenci

as da 

inflación. 

-  Casos 

especiais de 

inflación. 

Deflación. 

  1.  Diferenciar as 

magnitudes de 

tipos de 

interese, 

inflación e 

desemprego, 

así como 

analizar as 

relacións 

existentes entre 

elas. 

  1.1.  Describe as causas 

da inflación e valora 

as súas principais 

repercusións 

económicas e 

sociais.  

(3 sesións) 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

CMCT 

-  Coñece o concepto de inflación. 

-  Calcula taxas de inflación. 

-  Describe causas da inflación. 

-  Valora, coñece e describe as consecuencias da inflación. 

  1.2.  Explica o 

funcionamento dos 

tipos de interese e 

as consecuencias da 

súa variación para a 

marcha da 

economía. 

           (3 sesións) 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

CMCT 

-  Explica o funcionamento dos tipos de interese e a súa 

formación, desde os tipos oficiais até os comerciais. 

-  Relaciona a evolución dos tipos de interese coa do 

crecemento económico. 

  2.  Interpretar datos 

e gráficos 

vinculados cos 

conceptos de 

tipos de 

interese, 

inflación e 

desemprego. 

  2.1.  Valora e interpreta 

datos e gráficos de 

contido económico 

relacionados cos 

tipos de interese, a 

inflación e o 

desemprego.  

           (2 sesións) 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CSEC 

-  Interpreta datos e gráficos sobre inflación e tipos de 
interese e relaciónaos coa conxuntura económica. 
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8. Desemprego. 
OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

 - Describir o fenómeno do desemprego e valorar as súas principais repercusións 

económicas e sociais. 

- Valorar e interpretar datos e gráficos de contido económico relacionados cos tipos 

de interese, inflación e desemprego. 

- Describir as causas do desemprego e valorar as súas principais repercusións 

económicas e sociais. 

- Analizar os datos de desemprego en España e as políticas para contrarrestalo. 

- Investigar e recoñecer ámbitos de oportunidades e tendencias de emprego. 

- Comunicación lingüística (CCL). 
Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 
Competencia dixital (CD). 

- Aprender a aprender (CAA). 
- Competencias sociais e cívicas (CSEC), 

Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor (SIEP)  

- Conciencia e expresións culturais (CEC). 
 
 
 
 

Contidos 
Criterios de 

avaliación 
 

Relación de 

CCC con 

estándares 

Grao mínimo de consecución de cada estándar/ 

Instrumento de Ävaliación 

     
-  O mercado 

de traballo. 

-  O 

desemprego. 

-  O mercado 

de traballo 

en España. 

-  

Desemprego

  1.  Diferenciar as 

magnitudes de 

tipos de 

interese, 

inflación e 

desemprego, 

así como 

analizar as 

relacións 

existentes 

  1.1.  Describe o 

fenómeno do desemprego 

e valora as súas 

principais repercusións 

económicas e sociais. (4 

sesións) 

CCL, 

CSEC, 

CAA, 

CMCT 

-  Coñece o concepto de desemprego e describe os seus tipos 

e natureza. 

-  Calcula taxas de desemprego. 
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. 

Consecuenci

as e 

políticas. 

-  Desemprego 

e sistema 

educativo. 

entre elas. 

  2.  Interpretar 

datos e 

gráficos 

vinculados cos 

conceptos de 

tipos de 

interese, 

inflación e 

desemprego. 

  2.1.  Valora e interpreta 

datos e gráficos de 

contido económico 

relacionados cos 

tipos de interese, a 

inflación e o 

desemprego. ( 2 

sesións) 

CCL, 

CSEC, 

CAA, 

CD, 

CMCT, 

SIEP 

-  Interpreta datos de desemprego, discriminando os seus tipos 
e distinguindo e comparando entre colectivos e outros tipos de 
desemprego, como o de longa duración. 

  3.  Valorar 

diferentes 

opcións de 

políticas 

macroeconómi

cas para facer 

fronte ao 

desemprego. 

  3.1.  Describe as causas 

do desemprego e 

valora as súas 

principais 

repercusións 

económicas e 

sociais.(1 sesión) 

CCL, 

CSEC, 

CAA 

-  Describe posibles causas do desemprego e establece as 
consecuencias económicas e sociais do mesmo. 

3.2.  Analiza os datos de 

desemprego en 

España e as 

políticas para 

contrarrestalo. 

           (1 sesión) 

CCL, 

CSEC, 

CAA, 

CD, 

CMCT, 

SIEP 

-  A partir de datos oficiais, analiza os datos de desemprego, 
realizando comparacións a través de índices e pesos relativos. 
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  3.3.  Investiga e 

recoñece ámbitos 

de oportunidades e 

tendencias de 

emprego. 

           (1 sesión) 

             

SIEP, 

CAA, 

CCL 

-  Investiga sectores e ocupacións con tendencia positiva de 
emprego, a partir da consulta de fontes oficiais. 

 
 
 
 
 

9. Economía internacional. 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

- Valorar o grao de interconexión das diferentes economías de todos os 

países do mundo e aplicar a perspectiva global para emitir xuízos críticos. 

- Explicar as razóns que justifican e inflúen no intercambio económico entre 

países. 

-  Analizar acontecementos económicos contemporáneos no contexto da 

globalización e o comercio internacional. 

- Coñecer e enumerar vantaxes e inconvenientes do proceso de integración 

económica e monetaria da Unión Europea. 

- Reflexionar sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto 

económico internacional analizando as posibilidades dun desenvolvemento 

sustentable. 

- Comunicación lingüística (CCL). Competencia 
matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT). Competencia dixital (CD). 

- Aprender a aprender (CAA). 
- Competencias sociais e cívicas (CSEC), 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
(SIEP)  

- Conciencia e expresións culturais (CEC). 
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Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe/ 

Temporalización 

Relación de CCC 

con estándares 

Grao mínimo de consecución de cada estándar/ 

Instrumento de Ävaliación 

     
-  

Globalizació

n e comercio 

internacional

. 

-  A política 

comercial. 

-  A Unión 

Europea. 

-  Unión 

Económica e 

Monetaria. 

-  Medio 

ambiente e 

sustentabilid

ade. 

  1.  Valorar o 

impacto da 

globalización 

económica, do 

comercio 

internacional e 

dos procesos 

de integración 

económica na 

calidade de vida 

das persoas e o 

medio 

ambiente. 

  1.1.  Valora o grao de 

interconexión das 

diferentes economías de 

todos os países do 

mundo e aplica a 

perspectiva global para 

emitir xuízos críticos.(3 

sesións) 

CAA, 

CCL, 

CSEC, 

CMCT 

-  Coñece o concepto de globalización. 

-  Coñece o debate achega do fenómeno coñecido como 

globalización. 

-  Realiza xuízos críticos sobre globalización a partir da 

exposición de dúas posturas diferentes. 

-  Realiza cálculos sobre crecemento do comercio mundial. 

  1.2.  Explica as razóns 

que justifican e 

inflúen no 

intercambio 

económico entre 

países.(1 sesión) 

CCL, 

CAA, 

SIEP, 

CSEC, 

CMCT 

-  Explica as causas do comercio. 

  1.3.  Analiza 

acontecementos 

económicos 

contemporáneos 

no contexto da 

globalización e o 

comercio 

internacional. 

           (3 sesións) 

CSEC, 

SIEP, 

CAA, 

CCL 

-  Explica as causas do comercio. 

-  Analiza os efectos dos instrumentos de política comercial 
sobre o comercio e sobre as nacións que o aplican. 

-  Coñece as liñas básicas do TTIP. 

  1.4.  Coñece e 

enumera 

vantaxes e 

inconvenientes 

do proceso de 

CSEC, 

CAA, 

CCL 

-  Enumera as vantaxes do proceso de integración 
europea. 

-  Identifica perdas de soberanía nacional derivadas dos 
procesos de integración económica. 
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integración 

económica e 

monetaria da 

Unión Europea. 

 (2 sesións) 

  1.5.  Reflexiona sobre 

os problemas 

ambientais e a 

súa relación co 

impacto 

económico 

internacional, 

analizando as 

posibilidades dun 

desenvolvemento 

sustentable. 

          (2 sesións)            

CSEC, 

CEC, 

CCL, 

CAA 

-  Coñece o concepto de desenvolvemento sustentable e 
de desenvolvemento económico. 

-  Distingue entre crecemento económico e 
desenvolvemento económico. 

-  Recoñece os obxectivos mundiais de desenvolvemento 
sustentable. 

Contidos mínimos 

 
Aparecen referidos nas correspondentes unidades didácticas. 

 

Criterios de avaliación 

 
Aparecen referidos nas correspondentes unidades didácticas. 

 

Metodoloxía didáctica 

 
Toda intervención educativa ha de ter en conta os coñecementos previos dos alumnos e o seu interese por saber e aprender; só 
así, conseguiranse aprendizaxes funcionais, grazas aos cales poderán traducir os contidos á súa propia linguaxe, utilizalos 
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noutras áreas e aproveitar o aprendido para seguir aprendendo: en definitiva, adquirir as competencias básicas necesarias para 
completar esta etapa.  
 
Para desenvolver as competencias básicas, a metodoloxía docente concretarase a través dos distintos tipos de actividades e 
das diferentes maneiras de presentar os contidos en cada unidade didáctica. Consideramos estes medios son o mellor elemento 
para espertar o interese sobre un tema, motivar, contextualizar un contido e transferir a súa aprendizaxe a outros ámbitos.  
 
O expresado anteriormente traducirase na aula desenvolvendo as unidades de acordo co seguinte esquema de traballo:  
 
- Introdución á unidade de traballo a fin de motivar aos alumnos/as.  
Exposición por parte do profesor dos contidos que se van traballar, co fin de proporcionar unha visión global da unidade que 
axude aos alumnos a familiarizarse co tema a tratar.  
 
- Análise dos coñecementos previos dos alumnos/as.  
A través dunha serie de preguntas iniciais en cada unidade, o profesor realizará unha avaliación preliminar dos coñecementos 
de partida dos alumnos. Desta forma o alumnado entrará en contacto co tema e o profesor identificará os coñecementos previos 
que posúe o grupo de alumnos, co que poderá introducir as modificacións necesarias para atender as diferenzas e, sobre todo, 
para previlas.  
 
- Exposición de contidos e desenvolvemento da unidade.  
O profesor desenvolverá os contidos esenciais da unidade didáctica, mantendo o interese e fomentando a participación do 
alumnado. Cando o estime oportuno, e en función dos intereses, demandas, necesidades e expectativas dos alumnos, poderá 
organizar o tratamento de determinados contidos de forma agrupada, ou reestruturalos, de maneira que lles facilite a realización 
de aprendizaxes significativas.  
 
- Traballo individual dos alumnos/as desenvolvendo as actividades propostas.  
Os alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar e reforzar o apreso. Estas actividades sucédense no 
desenvolvemento dos contidos, afianzando os conceptos principais e a generalización dos mesmos. Todo iso realizado baixo a 
supervisión persoal do profesor, que analizará as dificultades e orientará e proporcionará as axudas necesarias.  
 
- Traballo en pequenos grupos para fomentar o traballo cooperativo.  
Os alumnos levarán a cabo actividades en pequenos grupos para desenvolver un traballo cooperativo que lles servirá tamén 
para mellorar a iniciativa e a investigación. A continuación, pódense comentar as liñas de investigación, as dificultades, os erros 
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atopados, mediante unha discusión de clase moderada polo profesor e consistente nunha posta en común dos grupos. Con este 
tipo de actividades estaremos a fomentar competencias básicas propias da etapa.  
 
- Variedade de instrumentos didácticos.  
A presenza de distintos formatos (libro do alumno e CD; textos continuos e descontinuos; cadros, gráficas, esquemas, etc.) no 
proceso de ensino-aprendizaxe contribúe a desenvolver as capacidades e as competencias básicas dos alumnos, así como a 
enriquecer a súa experiencia de aprendizaxe.  
 
- Resumo e síntese dos contidos da unidade.  
Ao finalizar cada lección tentarase vincular os contidos estudados na unidade (mediante un mapa conceptual) cos conceptos 
principais e a relación entre eles; desta forma, sintetizaranse as principais ideas expostas e repasarase o que os alumnos 
comprenderon.  
 
 
 

Criterios sobre a avaliacion, cualificacion e promoción do alumnado 

Na práctica, a avaliación do alumno, e dicir, a medida dos indicadores e estándares que a lei propón, debe ser continua, 
como esixe a propia normativa legal. Poderiamos diferenciar dous  tipos de avaliación, avaliación inicial ou de diagnóstico, e 
avaliación continua. 

Avaliación inicial, durante as primeiras sesións do curso, realizarase algunha proba, para valorar os coñecementos previos 
que ten o alumno sobre a materia, e  así poder adaptar o desenvolvemento da programación as características do grupo. 

Instrumentos de avaliación: 
-Probas obxectivas. Realizaranse por escrito, nestas probas plantearanse, preguntas cortas, de desenvolvemento e 

exercicios prácticos cando o contido da materia así o requira. 
-Traballos individuais ou colectivos. Poderán ser o desenvolvemento de exercicios, de recollida e exposición de 

información, dunha pequena investigación, realización de debates. Se os traballos se plantexan en grupo, valorarase o traballo en 
equipo, a planificación e o respecto polo compañeiro e as súas iniciativas. 

-Cuaderno do alumno. Teráse especialmente en conta a realización dos exercicios propostos na clase, realización de 
resumos, esquemas etc. 

No traballo diario valorarase a realización  dos exercicios na clase, a atención e a  participación positiva na aula. 
Non se debe esquecer que a asistencia a clase é un elemento esencial para poder levar un seguimento da asignatura, 

puidendo influir a mesma na calificación do alumno. 
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Como criterio de correción das actividades e probas escritas, valoraranse os coñecementos teóricos e prácticos do 

alumnado, así como o rigor nos razoamentos desenvolvidos e na linguaxe empregada. No desenvolvemento dos problemas, 
exercicios e cuestións valoraranse os seguintes aspectos: 

-A coherencia ordeada e razoada na exposición da resposta. 
-Claridade na exposición. 
-Utilización dunha adecuada terminoloxía. 
-Coherencia e precisión na realización do cálculo. 
 
 
Procedementos de avaliación e criterios de cualificación: 
O longo do curso existen tres avaliacións establecidas polo centro. 
-Realizarase unha proba escrita por avaliación. 
-Estará basadas nos criterios de avaliación dos bloques que a integran, tendo como finalidade valorar a adquisición dos 

estándares de aprendizaxe. Estará valorada sobre 6.  
 
-A calificación da avaliación sera a suma dos puntos obtidos de: 
-Calificación das probas obxectivas (6 puntos como máximo) 
-Calificación dos outros instrumentos de avaliación.(4 puntos como máximo) 
Para poder superar a avaliación o alumno debera ter acadado como mínimo en cada unha das partes unha calificación igual 

ou superior a 1,5 puntos. E a suma de  ambalas duas partes ser igual ou superior a 5 puntos. 
 

Ademais a puntuación de cada pregunta está condicionada polo que o alumno fai ben, é dicir, as preguntas parcialmente 

contestadas ou incorrectas nos resultados finais, poden acadar unha puntuación intermedia en función do seu 

desenvolvemento. No suposto de que a nota a constar nos documentos de avaliación conteña decimais, redondearase ó enteiro 

por exceso ou defecto.  

Na avaliación parcial trimestral farase constar unha nota de entre 1 a 10 puntos. 

 

No mes de xuño haberá un exame final, coa materia distribuída por trimestres, para aqueles alumnos/as que teñan algunha 

avaliación suspensa.  
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A nota final da materia resultará da media aritmética das tres avaliacións, para acadar unha cualificación positiva, deberá ter 

superadas as tres avaliacións. 

 
 Aqueles alumnos/as que non acadasen unha cualificación positiva a final de curso, deberán realizar unha proba escrita na 
convocatoria extraordinaria do mes de setembro. 
 Dita proba será global; estará referida ás unidades de traballo e ós criterios de avaliación asociados, recollidos na presente 
Programación; a súa estrutura coincidirá coa das realizadas ó longo do curso. A valoración máxima será de 10 puntos e 
deberase obter un mínimo de 5 puntos para considerarse superada.  
 Para superar esta proba o exame deberá ser respondido en todos os seus apartados cun mínimo de coherencia, non poidendo 
deixarse ningún apartado sen contestar.  

 
 
 

Materiais e recursos didácticos 

- Material de traballo aportado polo profesor.  
- O texto  “Economía ”.4º  ESO Editorial  cGraw-Hill. 

  

Recursos web  

 

 www.eea.eu.int Páxina da Axencia Europea de Ambiente.  

 www.camerdata.es Páxinas webs das Cámaras de Comercio.  

 www.rmc.es Páxina do Rexistro Mercantil.  

 www.aeat.es Páxina da Axencia Tributaria.  

 www.circe.es Páxina da Dirección Xeral de Política de Peme. Constitución de sociedades en Internet.  

 www.paginas-amarillas.es Reúne información sobre empresas agrupadas por categorías.  

 www.cis.es Páxina do Centro de Investigacións Sociolóxicas. Contén diversas enquisas, algunhas das cales teñen que ver 
coa motivación dos consumidores.  

 www.cocacola.es Exemplo de páxina dunha empresa relevante no seu sector.  

 www.zara.es Exemplo de páxina dunha empresa relevante no seu sector.  

 www.ico.es Páxina do Instituto Nacional de Crédito.  



Dpto Economía- IES A Sangriña - 2020-21 

 
183 

 www.ipyme.org Dirección Xeral de Política de Peme. Base de datos sobre axudas e subvencións.  

 www.cofides.es Sociedade de capital risco.  

 www.cesgar.es Sociedade de Garantía Recíproca.  

 www.seg-social.es Páxina da Seguridade Social.  

 www.inem.es Servicio Público de Emprego Estatal. Tipos de contratos de traballo, Estatuto dos Traballadores, etc.  

 www.mtas.es/mujer Páxina do Instituto da Muller. Iniciativas para promover o emprego da muller.  

 www.pntic.mec.es Páxina do Programa de Novas Tecnoloxías do Ministerio de Educación.  

 www.laboris.net Páxina web de búsqueda de emprego.  

 www.creaciondempresas.com Páxina de Improdex Desarrollo Empresarial S.L., que facilita información sobre a creación de 
empresas.  

 www.constituciondesociedades.com Trámites on-line para constituir sociedades.  

 www.emprendedorXXI.es Páxina de La Caixa. O portal do emprendedor innovador.  

 www.aprendeaemprender.com Páxina elaborada pola Xunta de Castela e León adicada a emprendedores.  

 www.mujeresdeempresa.com Centro de negocios para empresarias e emprendedoras.  
 

 

 
SEGUIMENTO E  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO APRENDIZAXE  
 

 INDICADORES VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 

SEGUIMENTO E  AVALIACIÓN 
DO PROCESO DE ENSINO 

APRENDIZAXE 

  1.  Realiza a avaliación inicial ao principio do curso 
para axustar a programación ao nivel dos 
estudantes. 

  

  2.  Detecta os coñecimentos previos de cada unidade 
didáctica. 

  

  3.  Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na 
aula e fora dela.   
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  4.  Proporciona a información necesaria sobre a 
resolución das tarefas e cómo pode mellorarlas. 

  

  5.  Corrixe e explica de forma habitual os traballos e as 
actividades dos alumnos e as alumnas, e da pautas 
para a mellora dos seus aprendizaxes. 

  

  6.  Utiliza suficientes criterios de avaliación que 
atendan de maneira equilibrada a avaliación dos 
diferentes contidos. 

  

  7.  Favorece os procesos de autoavaliación e 
coavaliación. 

  

  8.  Propón novas actividades que faciliten a adquisición 
de objexectivos cando estos no han foron 
alcadados suficientemente. 

  

  9.  Propón novas actividades de maior nivel cando os 
objexectivos foron  acadados con suficiencia. 

  

10.  Utiliza diferentes técnicas de avaliación en función 
dos contidos, o nivel dos estudantes, etc. 

  

11.  Emprega diferentes medios para informar dos 
resultados aos estudantes e a os pais. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 EDUCACIÓN FINANCEIRA  

 

2º ESO 

 
Curso: 2020/2021 

 
 

PROFESORA:   Mª LUÍSA VILAR MEIRÁS 
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Materia de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes en educación secundaria obrigatoria 

 

EDUCACIÓN FINANCEIRA 

 

NORMATIVA 

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, na redacción dada pola Lei 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da 

calidade educativa, establece no seu artigo 6 bis 2, tanto para a etapa de primaria como para as de educación secundaria e 

bacharelato unha distribución de materias en tres bloques: troncais, específicas e de libre configuración autonómica. Respecto de 

cada un dos bloques regula competencias e funcións distintas para cada unha das administracións, a estatal e a autonómica, e 

para os centros docentes. 

Así mesmo, na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, tanto no desenvolvemento normativo relativo á organización da educación 

secundaria obrigatoria como no do bacharelato, disponse que, en función da regulación e da programación da oferta educativa que 

estableza a Administración educativa autonómica, os alumnos e as alumnas poderán cursar materias do bloque de disciplinas de 

libre configuración autonómica que serán obxecto da correspondente determinación normativa. 

No Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da educación secundaria obrigatoria e 

do bacharelato, recóllese así mesmo a competencia da Administración educativa autonómica para regular a oferta de materias de 

libre configuración autonómica, así como para o establecemento dos contidos, os criterios e os estándares, e para a fixación do 

horario correspondente. 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 

Comunidade Autónoma de Galicia, tanto no artigo 13.3 e 13.4 como nos artigos 30.5 e 30.6, e 31.5 e 31.6, establece a posibilidade 

de que a consellería con competencias en materia de educación poida ofrecer materias de libre configuración autonómica elixibles 

polos centros docentes no horario establecido de libre configuración 

INTRODUCIÓN 

A introdución no currículo da ensinanza obrigatoria dunha materia de contido económico-financeiro persegue formar cidadás e 

cidadáns capaces de comprender a importancia de adoptar decisións acertadas sobre a súa economía persoal. Unha mellora na 

formación financeira permitiralles ás persoas acadaren o obxectivo de seguridade financeira, limitaren o risco de perdas 

patrimoniais, e previren o endebedamento excesivo e a exclusión financeira. 
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As persoas ao longo da súa vida teñen que enfrontarse a decisións financeiras nun contorno cada vez máis dinámico e complexo, 

motivo polo cal deben ampliar a súa cultura financeira, obxectivo último da presente materia. Son moitas as organizacións 

internacionais, entre elas a Comisión Europea, que reclaman a posta en marcha de iniciativas educativas para aumentar a 

formación financeira da poboación. 

Esta materia de Educación Financeira, programada para un dos dous primeiros cursos do primeiro ciclo de educación secundaria 

obrigatoria, inclúe contidos económico básicos que permiten á cidadanía familiarizarse, desde idades temperás, coa organización 

e o funcionamento do sistema financeiro, en particular cos produtos e os servizos financeiros de uso máis habitual, para 

posteriormente axudar na planificación da vida financeira persoal e na elección daquelas alternativas que mellor se adapten ás 

súas necesidades, mantendo a seguridade financeira como eixo central desa planificación. 

O currículo desta materia está organizado en tres bloques. O primeiro fai fincapé na administración da renda e dos recursos 

persoais, a través das decisións de consumo e de aforro, e o correspondente investimento; o segundo céntrase na planificación 

financeira persoal e familiar e, finalmente, o terceiro trata a xestión dos medios líquidos dispoñibles. 

A materia aborda os contidos desde un nivel moi básico, analizando os compoñentes e as características principais dos produtos e 

dos servizos financeiros, procurando a familiarización cos mercados e coas entidades operantes, que permita ás persoas, tras 

comparar distintas ofertas, elixir a máis adecuada ás súas necesidades e á súa situación económico-financeira. O enfoque, sendo 

eminentemente descritivo, non esquece iniciar o alumnado na realización de sinxelos cálculos, empregando ferramentas de axuda 

que permitan a valoración precisa das alternativas consideradas, unha maior comprensión do funcionamento dos produtos e dos 

servizos, e o adecuado coñecemento das implicacións que as decisións que se tomen teñen na situación financeira persoal. 

Recoméndase un tratamento lúdico dos contidos, procurando o emprego de xogos, a participación en concursos e o fomento da 

produción de coñecemento empregando recursos das tecnoloxías da información e da comunicación. 

A materia contribúe ao desenvolvemento da competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor, que incide na 

consecución do benestar económico e social da comunidade, así como o das competencias sociais e cívicas, o da competencia de 

comunicación lingüística, e o da matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, dixital e de aprender a aprender. 

 

 

 

DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Na área da Educación Financeira incidiremos no adestramento de todas as competencias de maneira sistemática, facendo fincapé 



Dpto Economía- IES A Sangriña - 2020-21 

 
189 

nos descritores máis afíns á área. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

Desde a área contribúese ao desenvolvemento desta competencia aplicando o razoamento lóxico e a adquisición de diferentes 

elementos para o bo desempeño do alumnado na mesma, con accións como a planificación de gastos e ingresos, o cálculo de 

beneficios ou perdas, a elaboración dun plan de negocio e a análise da viabilidade, a confección dun plan de comercialización? E 

todo iso a través da observación da contorna, a súa análise e a realización de diversas formulacións para un desenvolvemento 

sustentable. 

Os descriptores que traballaremos fundamentalmente serán: 

- Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un desenvolvemento sustentable. 

- Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, comprender o que ocorre ao noso ao redor e 

responder a preguntas. 

- Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, proporcións, formas xeométricas, 

criterios de medición e codificación numérica, etc. 

- Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 

- Organizar a información utilizando procedementos matemáticos. 

- Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. 

 

Comunicación lingüística 

Importante para o desenvolvemento desta competencia é a adquisición de destrezas básicas como a lectura, a conversación e a 

escritura, para levar a cabo diferentes tarefas, expostas desde a área de participación, en situacións de comunicación de grupo, 

expresión de ideas, elaboración dun plan de negocio, listaxe de tarefas para desenvolver a actividade do plan de empresa, 

xeración de diferentes documentos administrativos necesarios, comprensión de diferentes documentos? As actitudes e os valores 

desta competencia veranse en diferentes tarefas, nas que se fomentará o respecto ás opinións dos demais e o desenvolvemento 

do espírito crítico. 

Os descriptores que priorizaremos serán: 

- Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

- Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 

- Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao interlocutor. 

- Manexar elementos de comunicación non verbal ou diferentes rexistros nas diversas situacións comunicativas. 
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Competencia dixital 

Na actualidade, é necesario o uso das tecnoloxías da información e a comunicación para diferentes ámbitos das nosas vidas, 

como traballo, lecer, aprendizaxe, participación na sociedade, etc. É fundamental coñecer o uso de varias aplicacións informáticas, 

o acceso ás fontes e o procesamento da información. Todo iso desenvolverase nas diferentes tarefas propostas, tanto individuais 

como gripais, nas que se requira consultar páxinas webs para obter información ou xerar documentos relacionados co plan de 

empresa, así como tarefas de carácter administrativo, mediante a utilización de diferentes programas de xestión, na presentación-

defensa de traballos a través da utilización de varios medios e formatos dixitais, e na publicitación do que queiramos transmitir. Por 

todo iso, exporanse tarefas nas que se necesite o uso dos recursos tecnolóxicos, desenvolvendo unha actitude activa, segura e 

crítica cara a estes. 

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 

- Empregar distintas fontes para a procura de información. 

- Elaborar e publicitar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos. 

- Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 

- Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas. 

- Manexar ferramentas dixitais para a construcción de coñecemento. 

- Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

Conciencia e expresións culturais 

A expresión cultural é fundamental para o desenvolvemento de aptitudes creativas que podamos trasladar a varios contextos 

profesionais. Desde a área de Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial podemos adestrar diferentes aspectos, como a 

apreciación da importancia da expresión creativa de ideas e experiencias a través de distintos medios. 

Polo que nesta área, traballaremos os seguintes descritores: 

- Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento científico. 

- Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade, e gusto pola estética no ámbito cotián. 

- Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

 

Competencias sociais e cívicas 

Esta competencia necesita do coñecemento e adestramento de diferentes habilidades para elaborar ideas, ter en conta a opinión 

dos demais, tomar decisións, resolver conflitos, interactuar con outras persoas e grupos respectando unhas normas, interpretar 
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fenómenos e problemas sociais. Os diferentes aspectos a tratar desde esta área, como a empresa e a responsabilidade social, o 

espírito emprendedor, a creatividade e a innovación, o papel do Estado e as Administracións Públicas nas empresas, o valor social 

do diñeiro, os intermediarios financeiros na sociedade, a análise dos impostos con respecto ao benestar social, os dereitos e 

deberes dos consumidores no mundo do negocio, etc., permitirán ao alumnado a obtención dos coñecementos e as habilidades 

necesarios para o desenvolvemento desta competencia. 

Para iso adestraremos os seguintes descritores: 

- Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

- Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

- Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 

- Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

- Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo, e para a resolución de conflitos. 

- Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

A área de Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial céntrase sobre todo no desenvolvemento desta competencia, a cal 

implica a capacidade de transformar as ideas en actos. Desde esta área, desenvolveranse capacidades e habilidades no 

alumnado relacionadas coa autonomía persoal, o liderado e a creatividade, e habilidades empresariais como a planificación, a 

organización, a xestión e a toma de decisións, a participación, o liderado e a delegación, o pensamento crítico, o sentido da 

responsabilidade, o recoñecemento de fortalezas e debilidades dun mesmo e dun proxecto, a avaliación, a asunción de riscos, o 

plan de mercadotecnia, a xestión de recursos materiais e humanos, a xeración de ideas creativas, o recoñecemento de 

oportunidades de negocio, o deseño dun plan de negocio, a análise de viabilidade, etc. 

Os descritores que adestraremos son: 

- Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias. 

- Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

- Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos. 

- Priorizar a consecución de obxectivos grupales sobre os intereses persoais. 

- Atopar posibilidades na contorna que outros non ven. 

- Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

- Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 
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Aprender a aprender 

A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe do día a día do noso alumnado nos diferentes contextos 

nos que se atope. Desde esta área adestramos aspectos como a capacidade para iniciar, organizar e persistir no proxecto 

empresarial, polo que esixe que o alumnado se motive para levar a cabo as diferentes accións, recoñeza as súas fortalezas e 

aprovéiteas, coñeza e controle os procesos levados a cabo, utilice diferentes estratexias para o coñecemento dos aspectos 

relacionados coa autonomía persoal, así como que coñeza os mecanismos de creación de empresas e as finanzas, e desenvolver 

o seu pensamento crítico e creativo para o descubrimento de novas posibilidades. Todo iso co obxectivo de mellorar a nosa 

contorna e avaliar se se alcanzan os obxectivos preestablecidos. 

Para o desenvolvemento desta competencia, adestraremos os seguintes descritores: 

- Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcións executivas. 

- Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente. 

- Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

- Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

- Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados intermedios. 

- Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

 

 

OBXECTIVOS 

 

Obxectivos xerais da etapa 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a 

tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos 

e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse 

para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha 

realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das 

persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 
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supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así 

como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. 

Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os 

métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a 

capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes 

complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio 

artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras 

culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de 

coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 

social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa 

mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa 

conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 

desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de 

Galicia. 
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OBXECTIVOS XERAIS DA MATERIA 

 

Coñecer e familiarizarse coa terminoloxía financeira. 

Adquirir coñecementos e habilidades e fomentar actitudes respecto da utilización do diñeiro. 

Fomentar o aforro e o control do gasto. 

Aprender a elaborar e levar o seguimento dun orzamento ou plan financeiro personalizado que nos permita alcanzar un maior 

grado de liberdade financeira.  

Aprender a manexar con efectividade os asuntos financeiros ao longo da vida.  

Ler, entender e comprender, antes de asinar, os documentos que nos presentan os bancos.  

Coñecer as recomendacións sobre seguridade cando se opere coa banca. 

Valorar que os cartos non son un fin senón un medio para cubrilas necesidades. 

 

 

 

OBXECTIVOS ESPECIFICOS DA MATERIA 

 

Aprender a administrar os recursos financeiros persoais e familiares 

Expor metas ou obxectivos financeiros concretos e alcanzables. 

Coñecer como se pode mellorar a calidade de vida mediante un consumo: 

Responsable, Saudable, Ético, Sustentable e  Solidario 

Coñecer a utilidade principal dos cartos 

Identificar os mercados financeiros 

Identificar os axentes que operan nos mercados financeiros 

Coñecer recomendacións para aforrar 

Coñecer os productos de aforro 

Aprender a elaborar un orzamento persoal 

Valorar as necesidades que deben cubrir e distinguir as necesidades en cada etapa da vida 

Diferenciar entre gastos fixos obrigatorios, gastos variables necesarios e gastos superfluos 

Coñecer as vantaxes e inconvenientes de utilizar o diñeiro en efectivo nas compras. 
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Ter presentes as recomendacións sobre seguridade cando se opere con cartos. 

Coñecer os pasos necesarios para poder identificar un billete falso. 

Identificar que entidades pódennos axudar cando nos atopamos cun billete falso. 

Aprender a abrir unha conta bancaria. 

Comprender que é unha conta á vista. 

Distinguir entre as diferentes clases de contas segundo a titularidade. 

Entender que é un extracto de conta corrente 

Distinguir entre os distintos tipos de tarxetas bancarias. 

Saber identificar os perigos que ten o uso da banca online. 

Ter presentes as recomendacións de seguridade cando se opere coa banca online 

Tomar conciencia de que cos bancos tamén se pode negociar. 

Coñecer o proceso de reclamación ante unha entidade bancaria. 

Identificar as distintas comisións que poden cobrar os bancos. 

Recoñecer os elementos nunha operación de préstamo 

Diferenciar préstamos e pólizas de crédito 

Representar graficamente as operacións de crédito recoñecendo os efectos do tipo de xuro 

Comparar o sistema público de previsión social e os sistemas privados 

Diferenciar os distintos tipos de tarxetas bancarias 

Aprender a utilizar as tarxetas bancarias en condicións de seguridade. 

 

 

OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E A SÚA INTERRELACIÓN. 

 

Seguindo ou especificado no Decreto 86/ 2015, de 25 de xuño, expóñense, de modo interrelacionado nas sucesivas táboas, os 

obxectivos específicos da materia xunto cos seus criterios de avaliación vinculados, os estándares de aprendizaxe mínimos 

esixibles a cada un dos alumnos para a superación da materia e as competencias crave asociadas con todo iso. 
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Educación Financeira 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Educación e finanzas persoais  

a 

b 

e 

f 

g 

B1.1. Educación financeira. 

B1.2. Obxectivos financeiros 

persoais. Seguridade 

financeira. 

B1.1. Administrar os 

recursos financeiros persoais 

de xeito responsable, para 

garantir a seguridade 

financeira ao longo da vida. 

EFNB1.1.1. Recoñece as 

fontes de renda persoal e 

describe os tipos de recursos 

financeiros. 

CCL 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

EFNB1.1.2. Procura alcanzar 

a seguridade financeira na 

concreción dos seus 

obxectivos financeiros 

persoais. 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

EFNB1.1.3. Identifica os tipos 

de investimentos ao longo da 

vida das persoas. 

CMCCT 

CD 

CSC 

CSIEE 

a 

b 

e 

f 

g 

B1.3. Sistema financeiro, 

indicadores económicos e 

tipos de xuro. 

B1.2. Identificar os mercados 

financeiros, os axentes 

intervenientes e os 

indicadores financeiros 

básicos vinculados coa 

EFNB1.2.1. Relaciona a 

situación económico-

financeira persoal cos 

principais indicadores 

económicos. 

CMCCT 

CSC 
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Educación Financeira 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

h evolución das condicións 

económicas que inflúen nas 

decisións financeiras da 

cidadanía. 

EFNB1.2.2. Explica o papel 

dos intermediarios financeiros 

na sociedade, e caracteriza e 

identifica os principais 

mercados financeiros. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSIEE 

a 

b 

e 

f 

g 

B1.4. Renda persoal: 

consumo e aforro. 

B1.5. Consumo: 

modalidades de consumo. 

B1.6. Aforro e investimento. 

B1.7. Rendibilidade e risco 

no investimento. 

B1.3. Xestionar a renda 

persoal, recoñecendo as 

súas orixes, os destinos 

alternativos e as 

necesidades que se deben 

cubrir en cada etapa da vida. 

EFNB1.3.1. Identifica as 

etapas que conducen á toma 

de decisión de consumo 

intelixente. 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

EFNB1.3.2. Interpreta o 

significado de rendemento e 

risco en diversos contextos 

financeiros, e recoñece os 

beneficios da diversificación. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

EFNB1.3.3. Recoñece a 

dimensión temporal do 

consumo, e distíngueo do 

aforro e do investimento. 

CMCCT 

CD 

CSIEE 
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Educación Financeira 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

EFNB1.3.4. Representa 

graficamente as operacións de 

investimento e interpreta o 

significado de rendemento e 

do risco en diversos contextos 

financeiros, e recoñece os 

beneficios da diversificación. 

CMCCT 

CAA 

CD 

EFNB1.3.5. Identifica os 

motivos que conducen á 

decisión de aforrar. 

CMCCT 

CD 

CAA 

a 

b 

e 

f 

g 

 

B1.8. Operacións de 

investimento: elementos, 

dimensión temporal e tipos 

de xuro. 

B1.9. Depósitos e 

imposicións a prazo. 

B1.10. Contas á vista 

remuneradas. 

B1.4. Identificar os produtos 

de aforro, considerar as súas 

características e a súa 

tipoloxía, calcular o 

rendemento ofrecido e 

valorar a oportunidade de 

contratación. 

EFNB1.4.1. Recoñece as 

características dos tipos de 

depósitos e imposicións a 

prazo ofrecidas polas 

entidades bancarias. 

CMCCT 

CD 

CSIEE 

EFNB1.4.2. Compara ofertas 

concretas de depósitos e 

imposicións a prazo mediante 

a consideración dos tipos 

efectivos de xuro aplicados. 

CMCCT 

CD 

CAA 
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Educación Financeira 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

EFNB1.4.3. Considera as 

características das contas á 

vista remuneradas existentes 

no mercado bancario, e 

diferénciaas das imposicións e 

dos depósitos a prazo. 

CMCCT 

CD 

CSIEE 

EFNB1.4.4. Avalía a 

oportunidade de contratación 

de imposicións e depósitos a 

prazo e de contas á vista 

remuneradas en función das 

condicións do mercado, e 

considera as súas vantaxes e 

os seus inconvenientes. 

CMCCT 

CD 

CSC 

CSIEE 

a 

b 

e 

f 

g 

B2.1. Planificación financeira 

ao longo da vida. 

B2.2. Orzamento persoal e 

familiar. 

B2.1. Planificar a vida 

financeira, clasificar os 

elementos integrantes dun 

orzamento persoal ou 

familiar, e identificar medidas 

de control que permitan non 

desviarse dos niveis 

orzados. 

EFNB2.1.1. Valora o impacto 

da planificación e a 

importancia do aforro na vida 

de cadaquén. 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

EFNB2.1.2. Identifica e 

clasifica ingresos e gastos 

para elaborar un orzamento 

persoal e familiar. 

CMCCT 

CD 

CSIEE 
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Educación Financeira 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

EFNB2.1.3. Avalía os gastos 

axustándoos aos ingresos e 

identifica medidas de control. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

a 

b 

e 

f 

g 

 

B2.3. Operacións de 

financiamento: elementos, 

dimensión temporal e tipos 

de xuro. 

B2.4. Capacidade de 

endebedamento persoal. 

B2.5. Préstamos e contas de 

crédito. 

B2.6. Préstamos persoais e 

hipotecarios. 

B2.7. Finalidade, importe, 

prazo e tipo de xuro nos 

préstamos. 

B2.2. Determinar as 

necesidades de 

financiamento ao longo da 

vida, analizar as operacións 

de préstamo, diferenciando 

os tipos existentes en 

función das súas 

características e 

identificando os elementos 

integrantes, e avaliar a 

capacidade de 

endebedamento, garantindo 

a seguridade financeira 

EFNB2.2.1. Recoñece as 

características e as diferenzas 

entre préstamos e pólizas de 

crédito. 

CMCCT 

CD 

CSIEE 

EFNB2.2.2. Clasifica os 

préstamos segundo a garantía 

esixida pola entidade 

prestamista, definindo cada un 

dos tipos e analizando as súas 

características e os elementos 

integrantes. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSIEE 

EFNB2.2.3. Representa 

graficamente as operacións de 

financiamento, identificando 

os seus elementos 

integrantes, e recoñece os 

efectos do tipo de xuro. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 
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Educación Financeira 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

EFNB2.2.4. Interpreta a 

diferenza entre o TXN e o TAE 

nas operacións de 

financiamento e entre os tipos 

de referencia oficiais para a 

determinación dos tipos de 

xuro aplicables. 

CMCCT 

CD 

CSIEE 

EFNB2.2.5. Valora a 

idoneidade de cada tipo de 

préstamo en función da 

finalidade, o importe e o 

prazo. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

a 

b 

e 

f 

g 

B2.8. Sistemas de previsión 

social públicos e privados. 

B2.3. Analizar o sistema 

público de previsión social, 

considerar o seu efecto 

sobre a planificación para 

lograr a seguridade 

financeira e comparar cos 

sistemas privados. 

EFNB2.3.1. Distingue o 

sistema público de Seguridade 

Social dos sistemas privados 

de previsión (seguros e plans 

de pensións). 

CMCCT 

CD 

CSC 

CSIEE 
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Educación Financeira 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

a 

b 

e 

f 

g 

h 

B2.9. Relacións nos 

mercados financeiros: 

actitudes, información e 

negociación. 

B2.10. Tarifas dos produtos 

e servizos financeiros. 

B2.11. Procesos de 

reclamación perante os 

bancos e as entidades 

supervisoras. 

B2.4. Estimar a capacidade 

de negociación coas 

entidades bancarias, 

distinguir os custos dos 

produtos e dos servizos 

financeiros, e precisar os 

procesos de reclamación, 

ante entidades bancarias e 

organismos reguladores. 

EFNB2.4.1. Identifica os 

elementos das tarifas 

aplicadas á clientela polas 

entidades bancarias e 

compara as condicións 

ofrecidas por distintas 

entidades para elixir a mellor 

opción. 

CMCCT 

CD 

CSIEE 

EFNB2.4.2. Determina os 

procesos de reclamación 

perante entidades bancarias e 

organismos reguladores, e as 

actitudes que cómpre adoptar 

como persoa usuaria de 

servizos bancarios. 

CMCCT 

CD 

CSC 

CSIEE 

EFNB2.4.3. Comprende os 

principais dereitos e deberes 

dos/das consumidores/as no 

mundo financeiro e recoñece 

as principais implicacións dos 

contratos financeiros. 

CCL 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 



Dpto Economía- IES A Sangriña - 2020-21 

 
203 

 

 

 

Educación Financeira 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

EFNB2.4.4. Elabora un sinxelo 

escrito de reclamación perante 

unha entidade bancaria, 

utilizando unha estrutura 

formal axeitada. 

CCL 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

a 

b 

e 

f 

g 

B2.12. Banca a distancia. B2.5. Descubrir novos 

sistemas de relación coas 

entidades bancarias (banca 

a distancia) e recoñecer o 

funcionamento e a operación 

permitidos para identificar as 

súas vantaxes e os seus 

inconvenientes. 

EFNB2.5.1. Distingue os 

sistemas alternativos de 

relación coas entidades 

bancarias, precisando o 

funcionamento e as 

operacións permitidas. 

CMCCT 

CD 

CSIEE 

EFNB2.5.2. Valora as 

vantaxes e os inconvenientes 

das novas canles de relación 

coas entidades financeiras. 

CMCCT 

CD 

CSC 
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Educación Financeira 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

a 

b 

e 

f 

g 

h 

B2.13. Protección de datos 

de carácter persoal. 

B2.14. Seguridade e 

tecnoloxías da información e 

da comunicación. 

B2.6. Identificar os perigos 

derivados do emprego de 

datos de carácter persoal 

nas relacións bancarias. 

EFNB2.6.1. Recoñece os 

perigos do uso fraudulento e 

do abuso na utilización de 

datos de carácter persoal nas 

relacións coas entidades 

bancarias, con especial 

atención aos vinculados cos 

novos sistemas de relación 

cos bancos. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

EFNB2.6.2. Considera as 

recomendacións de 

seguridade e protección de 

datos persoais na operativa 

bancaria e comprende os 

dereitos que lle outorga a 

normativa aplicable. 

CMCCT 

CD 

CSC 

EFNB2.6.3. Valora a 

necesidade de garantir a 

seguridade na operativa 

bancaria a través dos novas 

canles de relación coas 

entidades bancarias. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSC 
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Educación Financeira 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 3. Xestión da liquidez 

 

 

a 

b 

e 

f 

g 

B3.1. Diñeiro: características, 

funcións e clases. 

B3.2. Contratos de conta 

bancaria á vista. 

B3.1. Recoñecer o valor 

social do diñeiro e o seu 

papel na economía persoal, 

identificar os casos de uso 

fraudulento e valorar que o 

diñeiro pode investirse, 

prestarse e pedirse prestado. 

EFNB3.1.1. Distingue as 

necesidades de fondos a 

curto, medio e longo prazo, e 

identifica as alternativas para 

o pagamento de bens e 

servizos. 

CMCCT 

CD 

CAA 

EFNB3.1.2. Describe os 

medios para identificar diñeiro 

falso e explica os pasos que 

se deben seguir no caso de 

detectalo. 

CCL 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

EFNB3.1.3. Valora as 

consecuencias do uso 

fraudulento do diñeiro. 

CCL 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

a 

b 

e 

f 

g 

B3.3. Razóns para utilizar os 

servizos bancarios. 

B3.4. Contas bancarias á 

vista. 

B3.5. Clasificación das 

B3.2. Analizar os contratos 

bancarios de conta á vista, 

explicar a súa estrutura e o 

seu funcionamento, 

clasificalos e interpretar a 

EFNB3.2.1. Explica o papel de 

intermediación das entidades 

bancarias, valorando a 

importancia das súas funcións 

na economía. 

CCL 

CMCCT 

CSC 
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Educación Financeira 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

h contas bancarias á vista. 

B3.6. Funcionamento das 

contas bancarias á vista. 

B3.7. Interpretación dos 

documentos vinculados ás 

contas bancarias á vista. 

información subministrada 

nos documentos 

relacionados. 

EFNB3.2.2. Clasifica as 

contas bancarias á vista, 

describe as súas 

características e os elementos 

obxectivos e subxectivos, e 

explica vantaxes e 

inconvenientes. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSIEE 

EFNB3.2.3. Describe o 

funcionamento das contas 

bancarias á vista, explica os 

movementos e interpreta a 

información subministrada nos 

extractos e nos documentos 

xustificativos. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSIEE 

EFNB3.2.4. Compara ofertas 

concretas de entidades 

bancarias para a selección 

dun contrato de conta á vista. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSIEE 
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Educación Financeira 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

a 

b 

e 

f 

g 

B3.8. Tarxetas bancarias: 

natureza, características e 

clasificación. Caixeiros 

automáticos. 

B3.9. Recomendacións de 

seguridade no uso das 

tarxetas. 

B3.3. Considerar a utilidade 

das tarxetas bancarias, 

identificar os elementos 

integrantes e operar con elas 

en condicións de seguridade. 

EFNB3.3.1. Examina as 

características físicas das 

tarxetas, identifica os 

elementos integrantes e 

argumenta a súa utilidade 

principal. 

CMCCT 

CD 

EFNB3.3.2. Observa as 

recomendacións sobre 

seguridade na operativa con 

tarxetas bancarias. 

CMCCT 

CD 

CAA 

 

 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 

Toda intervención educativa ha de ter en conta os coñecementos previos dos alumnos e o seu interese por saber e aprender; só 

así, conseguiranse aprendizaxes funcionais, grazas aos cales poderán traducir os contidos á súa propia linguaxe, utilizalos noutras 

áreas e aproveitar o aprendido para seguir aprendendo: en definitiva, adquirir as competencias básicas necesarias para completar 

esta etapa. 

Para desenvolver as competencias básicas, a metodoloxía docente concretarase a través dos distintos tipos de actividades e das 

diferentes maneiras de presentar os contidos en cada unidade didáctica. Consideramos estes medios son o mellor elemento para 

espertar o interese sobre un tema, motivar, contextualizar un contido e transferir a súa aprendizaxe a outros ámbitos. 

O inicio de cada unidade para motivar a participación dos alumnos se introducirán pequenos debates nos que se intentará detectar 

as ideas previas, ou esquemas alternativos do alumno como produto da súa experiencia diaria e persoal 
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A metodoloxía consiste na orde ou sistematización no desenvolvemento do proceso de ensinanza e aprendizaxe levando a cabo 

unha serie de accións ou estratexias 

 

Método expositivo: O profesor na maioría das veces, empregará non máis de 30 minutos do tempo total de clase na introdución e 

exposición da materia nova do tema que corresponda. Isto faise así para non cansar excesivamente ao alumnado. 

 

Método demostrativo: Aplicación práctica dos coñecementos teóricos explicados, de duración aproximada de 20 minutos. Utilizarán 

se tamén os métodos interrogativos onde o ensinante máis que transmisor de coñecementos é un analista animador. 

 

Método Por descubrimento no que se guiará ao alumnado a encontrar a resposta ou solución por si mesmo, plantexando 

actividades nas que e necesario consultar diversas fontes de información e, ademais, debe a profesora fomentara o rigor no uso 

da linguaxe. 

 

- Traballo individual dos alumnos/as desenvolvendo as actividades propostas. 

Os alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar e reforzar. Estas actividades sucédense no desenvolvemento 

dos contidos, afianzando os conceptos principais e a xeneralización dos mesmos. Todo iso realizado baixo a supervisión persoal 

do profesor, que analizará as dificultades e orientará e proporcionará as axudas necesarias. 

- Traballo en pequenos grupos para fomentar o traballo cooperativo. 

Os alumnos levarán a cabo actividades en pequenos grupos para desenvolver un traballo cooperativo que lles servirá tamén para 

mellorar a iniciativa e a investigación. A continuación, pódense comentar as liñas de investigación, as dificultades, os erros 

atopados, mediante unha discusión de clase moderada polo profesor e consistente nunha posta en común dos grupos. Con este 

tipo de actividades estaremos a fomentar competencias básicas propias da etapa. 

En todas as actividades é convinte reflexionar sobre o realizado, recopilar o que se aprendeu, analizar o avance en relación coas 

ideas previas (punto de partida) e facilitar ao alumno a reflexión sobre habilidades de coñecemento, procesos cognitivos, control e 

planificación da propia actuación, a toma de decisións e la comprobación de resultados. 
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AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA 

DOS SEUS RESULTADOS 

 

No proceso avaliador existen diferentes fases ou momentos que se desenvolven o longo do mesmo. Estas fases ou momentos 

abordan a avaliación desde diferentes perspectivas e con obxectivos específicos. Podería dicirse que a cada un destes momentos 

corresponde un tipo de avaliación. 

A avaliación inicial é a que se realiza ao comezo dun curso académico, e tamén o inicio de cada unidade. Consiste na recollida de 

datos tanto de carácter persoal como académico na situación de partida; e a súa finalidade é que o profesor inicie o proceso 

educativo con un coñecemento real das características de todos e cada un dos seus alumnos, o que debe permitirlle deseñar 

estratexias didácticas e acomodar a súa práctica docente a realidade do grupo e das súas singularidades individuais. A avaliación 

inicial faise necesaria para o inicio de calquera cambio educativo, xa que vai a servir de referente a hora de valorar o final dun 

proceso ou de comprobar si os resultados son satisfactorios. 

O inicio do curso a profesora realizará un exercicio con preguntas curtas e de tipo test para descubrir os coñecementos de partida 

do alumnado. Tamén en cada unidade se realizará unha introdución que facilitara a participación e o debate dos alumnos, para 

descubrir así os seus coñecementos e opinións sobre a materia que se vai presentar. 

Dos resultados da avaliación inicial se obterán os informes sobre as capacidades iniciais do alumnado e determinarán as posibles 

medidas de reforzo ou extraordinarias a aplicar ao alumnado con necesidades de apoio educativo. 

 

 

ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN O ALUMNO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS 

NECESARIOS NA MATERIA 

 

Será competencia do profesor, a decisión de que se supera ou non por parte do alumnado que compón o grupo dos resultados 

obxectivos establecidos, tomando como referencia fundamental os criterios de avaliación. 

Procedementos: 

O enfoque metodolóxico deberá favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, traballar en equipo e aplicar os 

métodos apropiados de investigación para seguir aprendendo ao longo da súa vida. 

Os apuntamentos, noticias de prensa, converteranse no punto de partida para traballar simultaneamente os aspectos reais da 

economía e os aspectos culturais relacionados cos textos traballados. 
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Proporase unha secuencia de traballo axeitada e graduada por medio dunha metodoloxía activa, que implique a adquisición de 

normas e valores. 

O enfoque irá dirixido a que o alumnado desenvolva e afiance as súas propias técnicas de traballo, mediante unha estratexia de 

descubrimento. 

Procurarase xerar un clima na aula en que as alumnas e alumnos sintan a necesidade de participar activamente no proceso de 

ensino e aprendizaxe, asegurándonos de que esas interaccións, mesmo se son erróneas, sirvan de estímulo para intentalo de 

novo. 

Crearanse contextos de aprendizaxe e avaliación que comprometan ao alumnado e que o leven a planificar e avaliar as súas 

realizacións, identificando os avances e as dificultades, de cara a autorregular o seu propio e singular proceso de aprender a 

aprender. 

Promoverase a participación dos estudantes en pequenos traballos de investigación. 

Deberán ser orientados/as para que poidan acadar a capacidade de realizar un proxecto de investigación escolar de forma 

autónoma. Haberá que distinguir niveis de dificultade no contido e nas actividades para cubrir as diversas necesidades educativas 

do alumnado. 

 

 

 

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNO 

 

 A avaliación final ou sumativa ten como obxectivo o de calificar, nivelar e certificar aos alumnos e as alumnas ao respecto do grao 

de cumprimento dos obxectivos marcados na unidade ou no curso. Ao final, resumindo moito, suporía coñecer se o rendementos 

dos alumnos e alumnas foi suficiente e satisfactorio Ademais, a avaliación deberá ser individualizada, é dicir, do alumno a respeto 

de si mesmo. 

 

-Exercicios de clase. 

-Intervencións no desenrolo dás sesións. 

-Probas escritas sobre as materias explicadas en clase. 

-Traballos en grupo e individuais. 
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A cualificación de cada avaliación farase de acordo cos seguintes criterios: 

- Exercicios formulados en clase, participación en clase, preparación dos traballos propostos, asistencia a clase, 40%. 

- Probas escritas en cada trimestre. 60%. 

-Para os efectos de puntuación definitiva será necesario ter unha nota mínima de 5 puntos sobre 10 

-Cada avaliación terá a súa oportunidade de recuperación. 

 

Como criterio de corrección das actividades e das probas escritas, valoraranse os coñecementos teórico/prácticos do alumnado, 

así como o rigor nos razoamentos desenvolvidos e na linguaxe empregada.  

No desenvolvemento dos problemas, exercicios e cuestións valoraranse os seguintes aspectos: 

 A coherencia ordenada e razoada na exposición da resposta. 

 A claridade da exposición. 

 A utilización dunha adecuada terminoloxía. 

 A facilidade e a precisión na realización do cálculo. 

 Ademais a puntuación de cada pregunta está condicionada polo que o alumno fai ben, é dicir, as preguntas parcialmente 

contestadas ou incorrectas nos resultados finais, poden acadar unha puntuación intermedia en función do seu 

desenvolvemento.  

 

 

A cualificación final será a media aritmética das cualificacións trimestrais, pero será necesario ter aprobadas as tres avaliacións 

para aprobar en xuño. 

No mes de xuño haberá un exame final, coa materia distribuída por trimestres, para aqueles alumnos/as que teñan algunha 

avaliación suspensa. 

Aqueles alumnos/as que non acadasen unha cualificación positiva a final de curso, deberán realizar unha proba escrita na 

convocatoria extraordinaria do mes de setembro. Dita proba será global; estará referida ás unidades de traballo e ós criterios de 

avaliación asociados, recollidos na presente Programación; a súa estrutura coincidirá coa das realizadas ó longo do curso. A 

valoración máxima será de 10 puntos e deberase obter un mínimo de 5 puntos para considerarse superada. 
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ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

 

Os alumnos/as que resulten avaliados desfavorablemente nestas probas obxectivas  tamén o sexan no conxunto de todas as 

probas realizadas, deberán realizar probas específicas de avaliación preferiblemente o final do mesmo trimestre ou principio do 

seguinte. Terán como contido das mesmas os criterios mínimos xa expostos. Consistirán en: 

Realización na casa de traballos específicos da materia obxecto de avaliación negativa e a súa presentación ao profesor. 

Se atenderá con especial atención con reforzo en aqueles contidos que individualmente resulten máis difíciles de conseguir. 

Avaliarase o resultado das mesmas 

 

O profesor distribuirá actividades personalizadas para o alumnado que o precise, co fin de que acade os obxectivos establecidos. 

Ademais, proporcionaranse supostos prácticos para realizar na casa, que despois se entregarán ó profesor para ser valorados 

persoalmente. Deste xeito, partindo da diversidade de circunstancias, formularanse metodoloxías e niveis de axuda variados e 

axeitados; poderanse prever adaptacións de material didáctico, proporanse actividades de aprendi axe diferentes… Todas estas 

medidas buscarán que todo o alumnado alcance os mesmos obxectivos traballando sobre os mesmos contidos. 

Aqueles alumnos/as que non acadasen unha cualificación positiva a final de curso, deberán realizar unha proba escrita na 

convocatoria extraordinaria do mes de setembro. 

Dita proba será global; estará referida ás unidades de traballo e ós criterios de avaliación asociados, recollidos na presente 

Programación; a súa estrutura coincidirá coa das realizadas ó longo do curso. A valoración máxima será de 10 puntos e deberase 

obter un mínimo de 5 puntos para considerarse superada. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Se atenderá a cada alumno ou alumna da forma máis personalizada posíbel, tendo en conta o seu nivel de coñecementos e 

capacidades que posúe, as súas motivacións e ritmo de aprendizaxe, etc. Naquelas ocasións en que sexa necesario realizaran se 

adaptacións curriculares, modificando material escolar, actividades, método, grupos de traballo, tempo e orde dos contidos e 

criterios de avaliación, aplicándoos de forma individualizada. 
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AVALIACIÓN DO PROCESO DO ENSINO E PRÁCTICA DOCENTE 

A avaliación é un proceso que ten por obxecto determinar en que medida lográronse os obxectivos previamente establecidos, que 

supón un xuízo de valor sobre a programación establecida, e que se emite ao contrastar esa información con ditos obxectivos. 

A avaliación da ensinanza é un proceso ininterrumpido, que se inicia co diagnóstico da situación, e que pretende mellorar a acción 

docente mediante a continua observación e reflexión cooperativa. 

Non só debe avaliarse o proceso de aprendizaxe do alumnado senón tamén o proceso de ensinanza. Neste sentido aos datos 

aportados por a avaliación continua dos alumnos será necesario engadir outros datos referentes a validez da programación das 

actividades de ensinanza deseñadas, dos recursos materiais e persoais utilizados, dos tempos e espazos previstos, da agrupación 

de alumnos, dos criterios de avaliación aplicados e da propia actuación do profesor. 

Na avaliación do proceso de ensinanza teremos en conta: 

-O contexto en que se desenvolve o proceso de ensinanza. 

-Planificación do proceso de ensinanza: Programación docente. 

-Desenvolvemento do proceso de ensinanza: a práctica educativa e aprendizaxe do alumnado. 

Para desenvolver este proceso de avaliación dos estándares (referente do proceso evaluador), estes mediranse de forma 

obxectiva a través de diversos medios e instrumentos metodolóxicos como probas orais/escritas, exposicións, comentarios, 

traballos individuais/grupales de investigación, etc. En función do grao de cumprimento destes estándares establecidos 

ponderarase o resultado numérico co obxectivo de establecer a nota de cada avaliación e a nota final alcanzada polo alumno. 

Dita ponderación aterase ao especificado no apartado correspondente desta programación dedicada a debullar os criterios de 

cualificación. 

 

 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para levar adiante o proceso de ensinanza e aprendizaxe precisaremos apoiarmos nuns recursos que na maioría das veces se 

basean en soportes escritos, visuais ou informáticos. 

O uso do xornal segue a ser importante, dada a variedade da información que proporciona e a facilidade do seu manexo. Internet é 

unha fonte de información que cada vez se fará máis imprescindíbel para obter dados, ampliar informacións, contactar con 

organismos, etc. 
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-Apuntamentos aportados pola profesora.  

- Prensa diaria, e prensa especializada. 

- Outro material aportado pola profesora: publicidade de productos bancarios, recomendacións de ADICAE.... 

 

 

Bibliografía: 

Plan de educación financeira da CNMV e do Banco de España 

http://www.finanzasparatodos.es/ 

https://www.abanca.com 

www.bancopastor.es/ 

https://www.bancosantander.es/ 

https://www.ingdirect.es/ 
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A Guarda, outubro de 2020 
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