
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: IES AS INSUAS 

CURSO: 4º ESO 
MATERIA: INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E 
EMPRESARIAL (IAEE) 
DEPARTAMENTO: XEOGRAFÍA E HISTORIA 
DATA: 11/05/2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 6 CENTRO:IES AS INSUAS 
CURSO:4º ESO 
MATERIA:IAEE 

 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 6 CENTRO:IES AS INSUAS 
CURSO:4º ESO 
MATERIA:IAEE 

 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

  

 
B1.3. Actuar como futuro/a traballador/a responsable coñecendo 
os seus dereitos e debe-res como tal, valorando a acción do 
Estado e da Seguridade Social na protección da persoa 
empregada, e comprendendo a necesidade de protección dos 
riscos laborais.  
 

IAEEB1.3.1. Identifica as normas e as institucións que interveñen nas 
relacións entre os/as traballadores/as e as empresas, en relación co 
funcionamento do mercado de traballo. 
 

      IAEEB1.3.2. Distingue os dereitos e as obrigas que se derivan das 
relacións laborais, e compróbaos en contratos de traballo e documentos 
de negociación colectiva. 

 
IAEEB1.3.3. Describe as bases do sistema da Seguridade Social e as 
obrigas dos/das traballadores/as e dos/das empresarios/as dentro 
deste, así como as prestacións mediante procuras nas web 
institucionais, valorando a súa acción protectora ante as continxencias 
cubertas. 
 
IAEEB1.3.4. Identifica as situacións de risco laboral máis habituais nos 
sectores de actividade económica máis salientables no ámbito, e indica 
os métodos de prevención legalmente establecidos, así como as 
técnicas de primeiros auxilios aplicables en caso de accidente ou dano. 
 

 
B3.1. Describir as formas xurídicas das empresas en relación coas 
responsabilidades legais dos/das seus/súas propietarios/a e 
xestores/as, así como coas esixencias de capital.  
 
 

IAEEB3.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e indica as 
esixencias de capital e responsabilidades propias de cada tipo. 
 
IAEEB3.1.2. Identifica e enumera as administracións públicas implicadas 
na posta en marcha de empresas, e compila por vía telemática os 
principais documentos necesarios para a posta en funcionamento. 
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IAEEB3.1.3. Valora as tarefas de apoio, rexistro, control e fiscalización 
que realizan as autoridades no proceso de creación de empresas, e 
describe os trámites que se deben realizar. 
  
IAEEB3.1.4. Selecciona a forma xurídica máis axeitada en cada caso 
segundo a actividade que se vaia desenvolver, o número de 
emprendedores/as, o alcance da responsabilidade que se vaia asumir, a 
complexidade organizativa, a dispoñibilidade financeira e a fiscalidade. 

 
B3.2. Identificar as fontes de financiamento das empresas propias 
de cada forma xurídica, incluíndo as externas e internas, e valorar 
as máis axeitadas para cada tipo e momento no ciclo de vida da 
empresa.  
 

IAEEB3.2.1. Determina os investimentos necesarios para a posta en 
marcha dunha empresa, e distingue as principais partidas relacionadas 
nun balance de situación. 
 
 IAEEB3.2.2. Caracteriza de xeito básico as posibilidades de 
financiamento das empresas, diferenciando o financiamento externo e 
o interno, a curto e a longo prazo, así como o custo de cada unha e as 
implicacións na marcha da empresa. 
 

 
B3.3. Recoñecer a necesidade de planificar o negocio das 
empresas ligándoa á previsión da evolución do sector e da 
economía nacional, así como da planificación financeira e fiscal.  
 

IAEEB3.3.1. Presenta un estudo de viabilidade económico-financeiro a 
medio prazo do proxecto de empresa, aplicando condicións reais de 
produtos financeiros analizados e previsións de vendas, segundo un 
estudo do ámbito mediante unha aplicación informática tipo folla de 
cálculo, manexando razóns financeiras básicas . 
 
AEEB3.3.2. Analiza os produtos financeiros máis axeitados de entre as 
entidades financeiras do ámbito para cada tipo de empresa, valorando 
o custo e o risco de cada un, e selecciona os máis acaído para o proxecto 
de empresa.  
 
IAEEB3.3.3. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa 
actividade e a súa forma xurídica, sinala o funcionamento básico do IAE, 
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IVE, IRPF e IS, e indica as principais diferenzas entre eles. 
 
IAEEB3.3.4. Valora a achega que supón a carga impositiva das empresas 
á riqueza nacional e ao sostemento das cargas do Estado. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: A avaliación farase tendo en conta o avaliado nas 
dúas avaliacións anteriores e o resultado do traballo feito polo 
alumnado de xeito telemático dende o inicio do confinamento. 

Instrumentos: O traballo realizado e presentado por Classroom 
organizado en dous bloques: tarefas de repaso e ampliación para o 
alumnado coas avaliacións anteriores superadas e tarefas de 
recuperación para o alumnado con unha ou dúas avaliacións 
suspensas. 

Cualificación final 

a) Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación superada: a cualificación final do 
curso será o resultado da media ponderada entre a 1ª e a 2ª 
avaliación. O valor dos traballos e actividades realizadas tralo decreto 
do 17 de abril de 2020, contará ata un punto como máximo. 
Unha vez se fai a media ponderada da 1ª + 2ª avaliación, sumarase a 
parte proporcional do punto (como máximo) da 3ª avaliación. 

      b) Alumnado coas dúas avaliacións suspensas:  a nota do traballo 
realizado neste 3º trimestre na que so se farán tarefas sobre os 
mínimos esixibles vistos ata o 13 de marzo. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Se a houber, sobre os contidos mínimos recollidos nesta adaptación, 
independentemente de se o alumno/a tivese sido promocionado xa 
en xuño. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  Avaliaranse as competencias imprescindibles 
que se refiren á expresión coherente dunha mensaxe escrita; a 
interpretación correcta de acontecementos históricos relevantes no 
tempo e no espazo, así como a localización de fitos xeográficos 
relevantes. 
 

Criterios de cualificación: No caso do alumnado que até o momento 
xa realizou probas e que nelas obtiveron cualificación positiva, a nota 
manteráselle para a sesión da avaliación ordinaria. Os que non 
superaran as probas parciais con anterioridade á interrupción das 
clases presenciais, e/ou non entregaran as tarefas propostas para 
recuperar a materia, propoñeránselles a realización de traballos ou 
actividades que permitan unha avaliación obxectiva, tendo en conta 
a dificultade de poder realizar por medios telemáticos probas de 
nivel. 
A entrega das tarefas requiridas é obrigatorio para aprobar a materia 
pendente. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: entrega e resolución 
de actividades a través de Classroom.  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Para o alumnado que superara a 1ª e a 2ª avaliación, 
desenvólvense actividades de repaso, reforzo e ampliación da 
materia dada ata a suspensión das clases. 
No caso do alumnado que non superara a 1ª e a 2ª avaliación, 
formuláronse actividades de recuperación 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía empregada baséase na plataforma dixital 
Classroom para a entrega de traballos e a explicación das 
actividades coas súas correspondentes indicacións, así como as 
videoconferencias para resolver posibles dúbidas ao alumnado e 
para  o seu seguimento en xeral. 

Materiais e recursos 

Na aula de Classroom cólgase o material de apoio e as diferentes 
tarefas, que se fan e se entregan na mesma plataforma. Todos 
os avisos e notificacións se trasladan tamén de xeito automático 
ao correo electrónico de profesor e alumnado. O material de 
apoio é sobre todo audiovisual, de creación propia (clases 
gravadas) ou tirado da rede. 
Ademais hai unha hora semanal de  videoconferencia. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través de Classroom. 

Publicidade  A través de Classroom e da web do centro. 


