
 Economía da Empresa (2º Bacharelato, 4 sesións) 

 
A materia Economía da Empresa trata de explicar a realidade empresarial, como unha rama da 
economía especializada nun determinado suxeito económico: a empresa.  
A empresa é un axente esencial da actividade económica. As empresas constitúen as células 
elementais de produción que integran o organismo económico a través das cales se conseguen 
os obxectivos macroeconómicos e, por iso, ocupan a atención dos/das economistas 
 
Nesta materia trabállanse cuestións como a razón da existencia das empresas, as súas 
características, os tipos de organización e de funcionamento, e os factores que inflúen na toma 
de decisións. 
A empresa ten un significado social (crea emprego), canaliza a renda e, conseguintemente, 
constitúe un elemento de redistribución da renda nacional.  
O desenvolvemento da actividade empresarial debe estar guiada pola responsabilidade social 
e o comportamento ético, máis alá da procura duns resultados. 
 
A maioría de vos ides ou traballar para unha empresa, ou crear unha empresa propia. 
O coñecemento do axente económico que vaivos proporcionar o voso sustento, resulta 
fundamental. É o mesmo ao que querades/soñades dedicarvos na vida:  enxeñería, 
arquitectura, avogacía economía, mecánica,  perruquería,….ou tendes o voso negocio ou a 
vosa profesión, o que supón que creades unha empresa, ou  traballades para algunha empresa 
 
O emprego das TIC durante o curso é constante. Os contidos a desenvolver aparecen na Aula 

virtual do centro que é a referencia básica; a búsqueda de información a través de Internet e 

imprescindible a hora de profundizar na materia; a realización de vídeos ou presentacións de 

traballos cos medios informáticos,…. 

 

A relación da materia cos estudos posteriores é importante e coñecida. Se os teus intereses 

relaciónanse coa Universidade, multitude de graos de tódalas ramas, teñen que ver coa 

materia e, na ABAU pondera facilitando o acceso aos mesmos:  

. Rama Ciencias Sociais e Xurídicas. Practicamente en tódolos graos: ADE, Economía, Comercio, 

Criminoloxía, Ciencias de actividade física e do deporte, Xornalismo, Xestión industrial da 

moda,…por citar algúns deles 

. Rama  Artes e Humanidades: Ciencias da cultura e difusión cultural, Historia, Historia del Arte, 

Xeografía e Historia, Xestión dixital da información e documentación. 

. Rama Enxeñaría e Arquitectura: Tódolos graos teñen unha materia de Economía 

 

Se o teu non é a Universidade, e o que che interesa é a Formación Profesional, tes as Ramas de 

Administración e Comercio e Marketing cheas de graos superiores nos que se estudan 

módulos, todos eles ligados a materia de Economía da Empresa 

 

Esperámoste en Economía da Empresa!! 

Para máis información diríxete a calquera membro do departamento de Economía. 
 


