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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

Este departamento está integrado por unha soa persoa, correspondéndolle, polo tanto á mesma, a xefatura de 
departamento .

Dúas son as materias nas que se impartirá a docencia neste departamento:

- ECONOMÍA, que se imparte no primeiro curso do Bacharelato de Ciencias Socias .

- ECONOMÍA E ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS, que se imparte no segundo curso do Bacharelato 
de Ciencias Sociais .

As programacións correspondentes a estas materias son as que figuran a continuación, as cales seguirán en 
vigor ata a aprobación das seguintes polo departamento.

Estas programacións están elaboradas segundo a seguinte normativa:

- Decreto 126/2008, do 19 de Xuño polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOGA de 23 de xuño de 2008).

Estas programacións estarán a disposición de calquera persoa que queira consultalas na Xefatura de Estudios 
e no Departamento de Economía.

Celanova, 15 de Setembro de 2014.

O Xefe de Departamento de Economía

Asdo: Antonio José Mato Fernández
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ECONOMÍA

Segundo o decreto 126/2008, do 19 de xuño polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato 
na Comunidade Autónoma de Galicia (DOGA , 23 de xuño de 2008)

OBXECTIVOS

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

•  Manifestar  interese  por  coñecer  e  interpretar  con  sentido  crítico  e  solidario  os  grandes  problemas 
económicos actuais, en especial as desigualdades económicas e a sobre-explotación de recursos naturais, así 
como os derivados da globalización da actividade económica.

• Relacionar feitos económicos significativos co contexto social, político, histórico e cultural en que tiveron 
lugar. Trasladar esta reflexión ás situación cotiás. Formular xuízos persoais acerca da conveniencia ou non da 
intervención da Administración pública na economía e dos seus efectos.

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

• Utilizar técnicas elementais de tratamento e representación de datos sobre a economía galega, española, 
europea  ou  doutras  zonas  do  mundo  para  coñecer  e  comprender  os  trazos  característicos  da  situación 
económica deses territorios e as perspectivas de futuro.

•  Formular  xuízos  persoais  acerca  de  problemas  económicos  de  actualidade.  Comunicar  opinión 
argumentando con precisión e rigor a partir de conceptos e principios económicos elementais. Aceptar a 
discrepancia e os puntos de vista distintos como vía de enriquecemento persoal.

• Interpretar as mensaxes, datos e informacións que aparecen non medios de comunicacións e/ou internet 
sobre  desaxustes  económicos  actuais  e  contrastar  as  medidas  correctoras  de  política  económica  que  se 
propoñen. Formular xuízos persoais sobre elas e comprender que as decisións implican, en ocasións, elixir 
entre obxectivos en parte contraditorios para os diferenfes axentes económicos.

•  Analizar  e  valorar  criticamente  as  repercusións  do  crecemento  económico  sobre  o  medio  natural  e  a 
calidade de vida das persoas, así como o diferente grado de desenvolvemento das distintas rexións e países. 
Reflexionar sobre a necesidade de acadar un desenvolvemento sustentable.

• Abordar de maneira autónoma e razoada problemas económicos do contorno, utilizando os procedementos 
de indagación das ciencias sociais e diversas fontes e medios de información, en especial as tecnoloxías da 
información e comunicación. Trasladar esta reflexión as situacións cotiás do contorno.

•  Coñecer  e  comprender  dunha  maneira  crítica,  o  uso  e  significado  das  principais  magnitudes 
macroeconómicas como indicadores da situación económica dun país.
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CONTIDOS.

UNIDADE 1
A RAZÓN DE SER DA ECONOMÍA

- Qué é a Economía?
- Elixir é renunciar: o Custe de Oportunidade.
- Necesidades, bens e servizos.
- Actividades económicas: Consumo, Produción e Distribución.
- Os recursos produtivos: Terra, Traballo e Capital.
- Os Axentes Económicos

UNIDADE 2
A ORGANIZACIÓN ECONÓMICA

- As posibilidades de produción.
- O crecemento económico. 
- Os sistemas económicos.

UNIDADE 3 
ASDECISIÓNS NA ECONOMÍA

- Os axentes económicos: familias, empresas e sector público.
- As familias.
- As empresas.
- O sector público.
- O fluxo circular da renda..

UNIDADE 4
PRODUCIÓN E DISTRIBUCIÓN

- Perspectivas da produción.
- Como producir?
- Custes da produción.
 -Distribución.
- Clases de empresas.
- Elementos da empresa.

UNIDADE 5
O FUNCIONAMENTO DO MERCADO

- O mercado e o diñeiro.
- A demanda.
- A oferta
- O equilibrio do mercado.
- Os cambios nas condicións do mercado.

UNIDADE 6
TIPOS DE MERCADO

- O mercado e a competencia.
- Os criterios para clasificar os mercados.
- O mercado de competencia perfecta.
-O monopolio.
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- O oligopolio. tercialización da economía.
- A competencia monopolística..

UNIDADE 7
O MERCADO DE RECURSOS PRODUTIVOS: TRABALLO E EMPREGO

- As rendas.
- A política de emprego.

UNIDADE 8
OS FALLOS DO MERCADO

- As limitacións do mercado.
- A inestabilidade dos ciclos económicos.
- A existencia de bens públicos.
- As externalidades.
- A competencia imperfecta.
- A distribución desigual da renda.

UNIDADE 9
OS INDICADORES ECONÓMICOS

- A macroeconomía. 
- O PIB.
- A inflación.
- A realidade económica do país.

UNIDADE 10
AS FORZAS INTERNAS DO MERCADO

- A economía no seu conxunto.
- O consumo.
- O investimento empresarial.
- O aforro.

UNIDADE 11
AS POLÍTICAS ECONÓMICAS. A POLÍTICA FISCAL

- As políticas económicas.
- A política fiscal.
- Os orzamentos xerais do estado.

UNIDADE 12
O DIÑEIRO E OS BANCOS

- Que é o diñeiro?
- Os bancos e a creación de diñeiro bancario.
- A política monetaria.

UNIDADE 13
O SISTEMA FINANCEIRO ESPAÑOL. A BOLSA

- O sistema financeiro.
- Os intermediarios financeiros bancarios.
- Os intermediarios financeiros non bancarios.
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- O financiamento das empresas.

UNIDADE 14
O COMERCIO INTERNACIONAL

-O comercio internacional.
-O proteccionismo.
-O libre comercio.
-A balanza de pagamentos.
-O mercado de divisas.
-Os sistemas monetarios internacionais.

UNIDADE 15
RELACIÓNS ECONÓMICAS INTERNACIONAIS.

-A cooperación internacional 
- O subdesenvolvemento.
- A globalización.
-A integración económica.
-Organización da Unión Europea. As políticas comúns.

CONTIDOS MÍNIMOS.

Os contidos mínimos que se han de acadar para aprobar esta materia son todos os relacionados no apartado 
anterior.

SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACION.

Os contidos dos bloques temáticos se repartirán durante os tres trimestres da seguinte maneira:
-1° Trimestre: Unidades 1, 2, 3, 4 e 5
-2º' Trimestre: Unidades 6, 7, 8, 9 e 10
-3º Trimestre: Unidades 11, 12, 13, 14 e 15
A distribución temporal prevista que se fai para as diferentes unidades didácticas, do total das 120 horas, é a 
seguinte:

Unidade 1: 8 horas.
Unidade 2: 6 horas.
Unidade 3: 8 horas.
Unidade 4: l0 horas
Unidade 5: l0 horas
Unidade 6: 8 horas.
Unidade 7: 8 horas.
Ulnidade 8: 8 horas.
'Unidade 9: 8 horas.
Unidade l 0: 8 horas.
Uidade ll: 8 horas.
Unidade 12: 8 horas.
Unidade 13: 6 horas.
Unidade 14: 8 horas.
Unidade 15: 6 horas
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AVALIACION

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

•Identificar os problemas económicos básicos dunha sociedade, caracterizando a forma de resolvelos nos 
principais sistemas económicos, así como as súas vantaxes e inconvenientes.

•Identificar as características principais na estrutura produtiva tanto a nivel nacional como rexional. Analizar 
as causas dunha deslocalización empresarial a partir de datos sobre a produtividade, a eficiencia, os custos e 
os beneficios, así como valorar os seus efectos sobre a economía sobre o mercado de traballo.

•Interpretar, a partir do funcionamento do mercado, as variacións nos prezos de bens e servizos en función de 
distintas variables. Analizar o funcionamento de mercados reais e observar as diferenzas cos modelos, así 
como as súas consecuencias para o consumo, as empresas ou os estados.

•Identificar  as  principais  variables  macroeconómicas  e  analizar  as  súas  interrelacións,  valorando  as 
limitacións que teñen como indicadores de medida da actividade económica e do benestar dunha sociedade. 
Ínterpretar con instrumentos informáticos cifras e indicadores económicos básicos.

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

•Describir o proceso de creación de diñeiro, os cambios no seu valor e a forma en que estes se miden. 
Identificar  as  distintas  teorías  explicativas  sobre  as  causas  da  inflación  e  os  seus  efectos  sobre  os 
consumidores, as empresas e o conxunto da economía. Explicar o funcionamento do sistema financeiro e 
coñecer as características dos seus principais produtos e mercados.

•Analizar a balanza de pagamentos da economía española e os fluxos comerciais, así como outras posibles 
modificación en diversas variables macroeconómicas.

•Valorar o impacto do crecemento, das crises económicas, a integración económica e o mercado global na 
calidade  de  vida  das  persoas,  no  medio  natural  e  na  distribución  da  riqueza  a  nivel  local  e  mundial, 
díferenciando efectos positivos e negativos. Analizar os problemas de crecemento económico e a pobreza dos 
países non desenvolvidos como resultado de relacións económicas desequilibradas e de desigualdades de 
xénero. xunto á necesidade de intercambios comerciais mais xustos e equitativos.

•Analizar  posibles  medidas  redistributivas,  os  seus  límites  e  efectos  colaterais  e  avaliar  as  medias  que 
favorecen a equidade nun suposto concreto.

•Valorar  os  argumentos  que  fundamentan  as  posicións  favorables  ao  libre  comercio  ou  a  proteccións, 
relacionándoos cos procesos de integración económica e as súas consecuencias. Identificar e contrastar as 
distintas áreas comerciais que existen no mundo e valorar o impacto nas novas tecnoloxías fronte as formas 
tradicionais de comercio.

•Buscar,  ler,  interpretar  e  elaborar  información  estatística  e  gráfica  sobre  cuestións  económicas  de 
actualidade diferenciando aspectos positivos de aspectos normativos.

•Identificar e valorar as repercusións sociais das actividades económicas tomando conciencia da dificultade 
para  compatibilizar  un  desexable  crecemento  económico  co  desenvolvemento  de  calidade  de  vida  e  a 
igualdade.

•Valorar o potencial da economía galega: recursos e patrimonio natural, patrimonio histórico e cultural, o 
sector agrícola e gandeiro, o sector industrial.
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INSTRUMENTOS.

Os instrumentos utilizados polo profesor para avaliar os alumnos serán os seguintes:

•Comprobación,  por parte do profesor  de  que o alumno realizou as  actividades,  exercicios  e  problemas 
relacionados cos contidos das unidades didácticas.
•O profesor  terá  en conta  tamén a  actitude correcta  do  alumno no  aula,  tal  como o  comportamento,  a 
puntualidade, a participación, etc.
• A realización polo alumno dos traballos propostos polo profesor.
• A realización polo alumno de comentarios de noticias da prensa económica.
•A realización, por parte do alumno, de probas escritas baseadas nos contidos.

BAREMACIÓN.

O reparto da nota total de cada avaliación se establecerá segundo o seguinte baremo:

A avaliación será CONTINUA, o que implica que en cada exame que se realice o alumno deberá ter en conta 
que entrará toda a materia impartida dende o inicio do curso. Polo tanto a nota do último exame de cada 
avaliación será a que figure no boletín. Dita nota será redondeada á alza (seguinte número enteiro posterior) 
si a parte decimal da mesma iguala as 75 centésimas; e redondearase á baixa (numero enteiro que figure na 
nota do exame) en caso contrario. Para superar a materia deberase obter unha nota mínima de 4,75 puntos.
A nota de cada avaliación poderá incrementarse en ata un punto (sempre que como mínimo no último exame 
se conseguise obter unha nota de “4”) mediante a realización do comentario de 4 noticias de prensa escrita 
por avaliación valoradas como máximo ata 0,25 puntos cada unha.

Con respecto a avaliación extraordinaria, esta se fará sobre un único exame que engloba a totalidade dos 
contidos da materia.

Con respecto a como se dará publicidade a esta baremación, se fará pasando unha fotocopia da "Presentación 
da materia" que se fai por escrito cando comeza o curso académico, na que se detallan os obxectivos da 
materia, as unidades didácticas que a compoñen, a metodoloxía e a baremación da materia.

METODOLOXÍA.

A impartición  da  materia  de  economía  ven  condicionada  por  diferentes  aspectos,  dos  que  son  máis 
significativos:
•ldade dos alunnos. Dado que a idade na que se encontran é unha época de grandes interrogantes para eles 
con unha gran capacidade para a reflexión e personalización dos problemas,  débese presentar  a materia 
dunha forma que lles axude a centrar e delimitar os problemas económicos básicos dun modo aberto para que 
eles  aporten  todas  as  posibles  solucións  e  sexan  capaces  de  entender  as  respostas  mais  comúns  que  a 
sociedade adoptou  ata o presente dunha forma razoada.

•Contexto socio-cultural. O mundo é cambiante, e na actualidade atopámonos nunha cultura na que algunhas 
ciencias  sociais  teñen  un  desenvolvemento  extraordinario  (psicoloxía,  economía,  política,  socioloxía, 
historia, etc). Non é posible querer obviar ningún destes coñecementos, sen deixar unha parte da cultura falta 
de  base  para  poder  entender  correctamente  o  mundo  actual  no  que,  a  economía  está  amplamente 
representada.
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As principais achegas da economía na formación dos alumnos se poden resumir nos seguintes apartados:

•Formar  as  capacidades  dos  alumnos  para  poder  detectar,  delimitar  e  centrar  os  problemas  económicos 
básicos e cos instrumentos adecuados o seu nivel, poder analizalos e aportar solucións os mesmos.

•A economía como ciencia social esixe que se tome unha actitude reflexiva e crítica ante los
problemas que se planean. A lóxica colisión ente as formas en que a sociedade resolve seus
problemas económicos e os valores éticos e morais dos mozos debe promover esta toma de postura crítica e 
reflexionar sobre novas posibilidades mais xustas e solidarias.

•A materia levará consigo discusións sobre as diferentes formas de solucionar os problemas, que
implicarán o desenrolo da capacidade de diálogo entre os diferentes grupos. De tales discusións
deberán saír, dunha maneira tolerante, consensos que servirán ós alumnos para valorar dicho
diálogo, como forma de acercarse as mellores solucións aportadas entre todos os compoñentes dun grupo.

•A necesidade  de  utilizar  ciencias  auxiliares  (matemáticas,  estadística,  historia,  xeografía,  psicoloxía, 
socioloxía)  para  entender  e  solucionar  os  problemas  económicos  aportará  ós  alumnos  unha  vislón 
instrumental de conceptos e coñecementos que, desde una perspectiva nova, serán aplicados a problemas 
reais  e  cotiáns.  O  mesmo  tempo  seguiranse  introducindo  na  busca  e  solucións  multidisciplinares  dos 
problemas actuais.

As liñas de traballo serán as seguintes:

•Explicar os problemas económicos relacionados co contexto sociocultural dos alumnos.

•Presentar a economía como unha ciencia social en continua evolución, co obxecto de adaptarse á busca dos 
problemas dun mundo en continuo cambio.

•Relacionar a economía cos seus orixes éticos e morais, reflexionando sobre as repercusións sociais e 
individuais que levan consigo as decisións económicas

RECURSOS 

-Libro de texto da editorial Mc Graw Hill “Economía 1º Bachillerato” de Anxo Penalonga Sweers.
-Páxinas económicas dos periódicos máis lidos na provincia.
-Páxinas web de contido económico.
-Correo electrónico.

ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO DAS MATERIAS PENDENTES.

Estarase a disposición do alumnado con Economía de 1º de Bacharelato pendente para resolver calquera 
dúbida  que  teñan  en  todos  os  recreos  da  semana  agás  os  do  luns  e  os  do  venres  no  departamento  de 
Administración de Empresas ou na sá de profesores.

Realizaranse os exames pertinentes nas datas que sexan determinadas polo equipo directivo.
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ECONOMÍA E ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS.

Segundo o decreto 126/2008, do 19 de Xuño polo que se establece a ordenación e o currículo do bacharelato 
na comunidade autónoma de Galicia (DOGA de 23 de xuño de 2008)

OBXECTIVOS.

-Analizar  as  características  máis  relevantes  e  o  funcionamento  económico  global  dos  distintos  tipos  de 
empresas, identificando as súas funcións, obxectivos, organización, a investigación, o papel das innovacións 
tecnolóxicas e as principais normas xurídicas que as afectan.

-Apreciar o papel das empresas na satisfacción das necesidades das persoas consumidoras e no aumento da 
calidade de vida e benestar  da  sociedade,  a·si  como elaborar  xuízos  ou criterios persoais sobre as súas 
disfuncións.
 
-Valorar críticamente as consecuencias soc1a1s e ambientais da actividade empresarial e a súa
responsabilidade no esgotamento dos recursos naturais, sinalando a súa repercusión na calidade de vida das 
persoas.

-Identificar as consecuencias que, para as empresas e a sociedade, ten a globalización da economía e as 
posibles  liñas  de  conduta  que  se  deben  adoptar  fronte  ao  fenómenos,  adquirindo  consciencia  das 
desigualdades a efectos que este xera.

-Identificar  os  dereitos  e  abrigas  das  traballadoras  e  traballadores,  valorando  a  necesidade  que  estes 
colectivos e a sociedade teñen de acadar un elevado grao de conciliación da vida laboral e familiar. A súa 
relación cos obxectivos empresariais.

-Valorar a importancia da seguranza e hixiene no traballo e da prevención dos riscos laborais.

-Analizar o funcionamento de organizacións e grupos en relación coa aparición e resolución de conflitos.

-Analizar as políticas de marketing que adoptan as empresas segundo o mercado a que se dirixen, valorando 
os límites éticos que as devanditas políticas deben considerar.

-Establecer,  de  modo  xeral,  os  datos  máis  relevantes  da  información  contida  nas  contas  anuais  dunha 
empresa e interpretar a información transmitida.

-Identificar as principais fontes de financiamento das empresas, analizando as diferentes opcións posibles.

-Utilizar as TIC e outros medios, obter, seleccionar e comprender informacións sobre feítos relevantes do 
ámbito empresarial internacional, nacional e local e facer unha valoración crítica delas.

-Utilizar  iniciativa,  creatividade,  autonomía  persoal  e  participación  activa  no  deseño,  planificación  e 
elaboración dun pequeno proxecto empresarial utilizando para a súa elaboración medios informáticos.
-Analizar a actividade económica das empresas, en especial as galegas, a partir das súa áreas de
organización, relacións internas e a súa dependencia externa. Valorar a importancia que para a economía 
galega teñen as pemes, así como as cooperativas, como xeradoras de emprego, innovación e como motores 
do desenvolvemento económico e social
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CONTIDOS.

Unidade 1: A empresa.
-Concepto de empresa:  como unidade de produción,  como axente  económico,  como unidade financeira, 
como creadora de valor, como organización, como sociedade mercantil.
-A empresa e o empresario: O empresario e a lexislación. Concepción clásica do empresario. Concepcións 
sobre o empresario de Schumpeter, Knight, Marshall e Galbrait
-Os elementos da empresa
-Funcións e obxectivos da empresa.

Unidade 2: Clasificación das empresas. 
-Clases de empresas: Segundo os fins que persigan; segundo a titularidade do capital achegado; segundo o 
seu tamaño, segundo a natureza da súa actividade; segundo a forma xurídica.
-Forma  xurídica  das  empresas:  O empresario  individual;  as  sociedades  mercantís;  Clases  de  sociedades 
mercantís; sociedades cooperativas.

Unidade 3: A empresa e o seu contorno.
-Marco xeral de actuación da empresa.
-A dimensión empresarial.
-As pequenas e as grandes empresas: Pemes, vantaxes e inconvenientes; vantaxes comparativas das grandes 
empresas.
-O crecemento empresarial: Estratexias de crecemento; estratexias de crecemento segundo Koller.
-As empresas multinacionais.
-A globalización dos mercados.

Unidade 4: A organización interna da empresa.
-Proceso de dirección. Concepto e funcións.
-Función de planificación. Clasificación dos planes. Etapas do proceso de planificación.
-Función de organización. Organización do traballo: Evolución histórica, a motivación no traballo e a Teoría 
de  Maslow.  A  organización  formal:  Estrutura  organizativa,  modelos  de  estrutura  organizativa  e  os 
organigramas. A organización informal.
-Función de xestión. Funcións do directivo. Toma de decisións: Etapas da toma de decisións,  matriz de 
decisión, criterios de decisión e árbore de decisión.
-Función de control.

Unidade 5: Área de recursos humanos
-Departamento de recursos humanos.
-Funcións  do  departamento  de  recursos  humanos:  organización  e  planificación  do  persoal,  selección  e 
contratación do persoal, administración do persoal, formación, relacións laborais e control de persoal.
-As TIC aplicadas a xestión de recursos humanos.
-Seguridade e hixiene no traballo.
Unidade 6: Área de produción.
-Concepto de produción: Factores, tecnoloxía e clasificación do proceso produtivo.
-Función de produción: Produtividade e eficiencia.
-Custes da empresa: Custes fixos e variables. Custes directos e indirectos. Estrutura do custe da empresa.
-Limiar de rendibilidade ou punto morto. Limiar de produción
-Xestión  da  produción.  Planificación  da  produción.  Métodos  e  técnicas  de  planificación  da  produción: 
Método PERT-CPM e gráficas Gantt.
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-A loxística integral.
-A Calidade na empresa.c
-A empresa e a protección do medio ambiente.
-A empresa e a protección do medio ambiente. Externalidades e costo social da produción. A industria do 
medio ambiente: oportunidades empresariais.

Unidade 7: Área de aprovisionamento.
-A función de aprovisionamento.
-Xestión de inventarios: Clasificación dos custes das existencias. Administración de inventarios. Modelo de 
pedido óptimo de Wilson. Modelo ABC. Sistema JIT.
-Valoración de existencias. Valoración saídas de almacén: Criterio PMP e criterio FIFO. Ficha de control de 
existencias.

Unidade 8: Área comercial. O marketing.
-Departamento comercial.
-O mercado: Tipos de mercados. Demanda total e demanda de empresa. Cota de mercado.
-Estudio de mercado. Fases del estudio de mercado. Técnica de recollida de datos primarios. Análise do 
contorno xeral. Análise da competencia. Análise do consumidor.
-Segmentación dos mercados: Criterios.
-O marketing: Evolución da actividade comercial, concepto de marketing e importancia do marketing.
-Elementos do marketing: O produto, o prezo, a distribución e a promoción
-Posicionamento do produto.
-Plan de Marketing: planificación e aprobación.

Unidade 9: Os estados financeiros da empresa.
-Tratamento contable  da  información:  O patrimonio empresarial.  Elementos  patrimoniais.  Resultados  da 
empresa.
-Plan Xeral de Contabilidade.
-Balance de situación: Estrutura.
-Conta de perdas e ganancias: estrutura.
-A memoria e outros estados financeiros.

Unidade 10: O análise dos estados financeiros da empresa.
-lntrodución ó análise dos estados contables: Estudio. Etapas. Técnicas e procedementos. Tipos.
-Análise  patrimonial:  estrutura e  equilibrio patrimonial.  Estrutura e composición do balance.  Estudio da 
estrutura económico-financeira do balance. Fondo de manobra. Situacións patrimoniais.
-Análise financeiro: ratios financeiros. Estudio das fontes de financiamento. A tesourería da empresa e o 
cash-flow.
Unidade 11: O análise dos estados financeiros da empresa.
-Estudio da conta de resultados da empresa. Formulación do modelo funcional de resultados.
-Análise da rendibilidade da empresa. Rendibilidade económica. Rendibilidade financeira. Apancamento e 
endebedamento.

Unidade 12: Área de financiamento e investimento.
-Fontes de financiamento da empresa: Recursos propios. Recursos financeiros alleos a longo prazo e a curto 
prazo.
-Custe dunha fonte de financiamento.
-Selección dunha fonte de financiamento.
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-O investimento.
-Características dun investimento.
-Métodos de selección e valoración de inversións: criterio do prazo de recuperación ou pay-back, criterio 
VAN e criterio TIR.
-lnvestimento e risco.
-Ciclos da empresa: longo e curto.
-Período medio de maduración: Subperíodos. Cálculo. Relación entre o período medio de maduración e o 
fondo de manobra.

Unidade 13: O proxecto empresarial.
-Creación dunha empresa. Variables da iniciativa empresarial. Proceso de creación dunha empresa.
-Viabilidade do proxecto empresarial. Viabilidade comercial: estudio de mercado, análise DAFO e plan de 
Marketing. Viabilidade económica: o limiar de rendibilidade. Viabilidade financeira: VAN e TI R.
-Memoria do proxecto empresarial.
-Constitución formal da empresa: Elección da forma xurídica. Trámites documentais .

CONTIDOS MÍNIMOS .

Os contidos mínimos que se han de acadar para aprobar esta materia son todos os relacionados no apartado 
anterior .

SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACION.

Os contidos dos bloques temáticos se repartirán durante os tres trimestres da seguinte maneira:
-1° Trimestre: Unidades 1, 2, 3 e 4
-2° Trimestre: Unidades 5, 6, 7e 8
-3° Trimestre: Unidades 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
A distribución temporal prevista que se fai para as diferentes unidades didácticas, do total das 120 horas, é
a seguinte:
Unidade 1: 9 horas.
Unidade 2: 6 horas.
Unidade 3: 11 horas.
Unidade 4: 11 horas.
Unidade 5: 7 horas.
Unidade 6: 10 horas.
Unidade 7: 7 horas.
Unidade 8: 13 horas .
Unidade 9: 12 horas.
Unidade 10: 11 horas.
Unidade 11: 6 horas.
Unidade 12: 12 horas.
Unidade 13: 5 horas .
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AVALIACIÓN

CRITERIOS DE AVALIACIÓN .

·Coñecer e interpretar os diversos elementos da empresa, as súas áreas de actividade, os seus tipos, funcións 
e interrelacións valorando a achega de cada un deles segundo o tipo de empresa.

•Identificar  as  principais  normas  mercantís,  laborais  e  fiscais  que regulan  as  actividades  empresariais  e 
describir as principais formas xurídicas da empresas.

•Identificar os trazos principais do sector e do contorno da empresa e explicar, a partir deles, as distintas 
estratexias, decisións e posibles implicacións sociais e ambientais das súas decisións.

•Analizar a situación das empresas multinacionais e das PEME, no marco do fenómenos da globalización, 
identificando  os  aspectos  positivos  e  negativos  que  o  fenómeno  presenta.  Valorar  a  importancia  das 
cooperativas como impulsoras do desenvolvemento económico e social de Galicia.

•Describir a organización dunha empresa e as súas posibles modificacións e mellaras en función do ámbito 
en  que  desenvolve  a  súa  actividade.  Valorar  a  importancia  para  as  empresas  de  contar  cun  sistema 
organizativo eficiente, como os sistemas de xestión de calidade.

• Describir as técnicas básicas para a xestión dos recursos humanos, identificando os dereitos e deberes máis 
importantes que as traballadoras e os traballadores teñen, en especial os referidos a conciliación da vida 
familiar  e  laboral.  Valorar  a  importancia  que  teñen  a  seguranza  e  a  hixiene  no  traballo,  ademais  da 
prevención dos riscos laborais.

•Coñecer o funcionamento da área de produción dunha empresa e recoñecer a importancia da aplicación das 
novas tecnoloxías na mellora de produtividade. Valorar a importancia da investigación, o desenvolvemento e 
a innovación como garantes da supervivencia e crecemento da empresa.

•Coñecer  os  principais  sistemas  de  valoración  e  xestión  dos  inventarios.  Valorar  a  súa  importancia  na 
contribución aos resultados da empresa.

•Determinar,  para  un  caso  sinxelo,  a  estrutura  de  ingresos  e  de  custos  dunha  empresa,  calcular  o  seu 
beneficio e limiar de rendibilidade.

•Analizar as características dos mercados utilizando técnicas de investigación e segmentación. Explicar as 
diferentes políticas comerciais que se poden aplicar.

•Recoñecer os datos máis relevantes do balance e da conta de perdas e ganancias, explicar o seu significado, 
diagnosticar a súa situación a partir da información obtida e propoñer medidas para a súa mellora.

•Buscar,  analizar  e  interpretar  información  procedente  do  ámbito  empresarial  local,  galego,  español  ou 
internacional, utilizando os recursos materiais adecuados e as TIC, especialmente a internet.

•Describir  as  posibles  fontes  de  financiamento  a  que ten acceso  unha empresa  e,  a  través  dun suposto 
sinxelo,razoar a elección máis axeitada.
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•  Valorar  distintos  proxectos  de  investimento  sinxelos  que  pode  acometer  unha  empresa  e  seleccionar, 
xustificando a decisión, cal resulta a alternativa máis vantaxosa. Valorar tamén a importancia e a necesidade 
de realizar unha planificación e un posterior control de calquera proxecto que se leve adiante nunha empresa.

•Deseñar e planificar e valorar un proxecto empresarial simple, con actitude emprendedora e creatividade, 
avaliando a súa viabilidade.

INSTRUMENTOS.

Os instrumentos utilizados polo profesor para avaliar os· alumnos serán os seguintes:
•Comprobación,  por parte do profesor  de  que o alumno realizou as  actividades,  exercicios  e  problemas 
relacionados cos contidos das unidades didácticas.
•O profesor  terá  en  canta  tamén a  actitude  correcta  do  alumno  no  aula,  tal  como o  comportamento,  a 
puntualidade, a participación, etc.
•A realización, por parte do alumno, de probas escritas baseadas nos contidos.

BAREMACIÓN.
O reparto da nota total de cada avaliación se establecerá segundo o seguinte baremo:

A avaliación será CONTINUA, o que implica que en cada exame que se realice o alumno deberá ter en conta 
que entrará toda a materia impartida dende o inicio do curso. Polo tanto a nota do último exame de cada 
avaliación será a que figure no boletín. Dita nota será redondeada á alza (seguinte número enteiro posterior) 
si a parte decimal da mesma iguala as 75 centésimas; e redondearase á baixa (numero enteiro que figure na 
nota do exame) en caso contrario. Para superar a materia deberase obter unha nota mínima de 5 puntos.

Con respecto a avaliación extraordinaria, esta se fará sobre un único exame que engloba a totalidade dos 
contidos da materia.

Con respecto a como se dará publicidade a esta baremación, se fará pasando unha fotocopia da "Presentación 
da materia" que se fai por escrito cando comeza o curso académico, na que se detallan os obxectivos da 
materia, as unidades didácticas que a compoñen, a metodoloxía e a baremación da materia.

METODOLOXÍA .

Vaise seguir unha metodoloxía en que a materia sirva para descubrir problemas empresariais relacionados co 
contexto sociocultural en que se atopa o alumnado, con especial referencia á realidade local ou galega en 
xeral. Preténdese a realización de pequenas investigacións do contorno para que o seu estudo resulte máis 
próximo e útil.

Para o desenvolvemento do currículo da materia se seguirán as seguintes estratexias:

-Obtención  de  información de empresas  a  partir  de  fontes  externas  (prensa  escrita,  estudos  estatísticos, 
enquisas, bases de datos, etc) e de fontes internas (rexistros contables, balances e contas de resultados, etc), 
tanto por medio de soportes tradicionais como informáticos.

-Rexistro,  tratamento,  interpretación  e  representación  de  información  relevante  da  empresa  e  posterior 
transmisión desta con diferentes soportes, son especial atención o uso das TIC.
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-Análise, simulación e resolución de casos no mundo empresarial:  identificación da situación e dos seus 
elementos,  selección  de  conceptos  e  técnicas  para  a  súa  aplicación  na  análise  do  caso,  elaboración  de 
conclusións e selección das decisións que se van tomar así somo a avaliación final das decisións tomadas, 
sendo conscientes da dimensión ética que comporta a toma de decisións.

-Planificación dun proxecto de iniciativa empresarial: busca, valoración e selección de ideas, planificación 
do proxecto, análise do contorno xeral e específico, análise interna e estudo da viabilidade económica e 
financeira do proxecto.

-Realización de traballos de investigación escolar facendo especial fincapé na necesidade de organización, 
planificación,  execución e avaliación dos resultados acadados,  valorar  a necesidade de crear equipos de 
traballo que cooperen e creen sinerxias positivas para o conxunto .

RECURSOS .

•Libro de texto da editorial Bahía
·Páxinas económicas dos periódicos máis lidos na provincia .
•Páxinas web de contido económico.
•Correo electrónico.

EDUCACIÓN EN VALORES .

As cuestións económicas están actualmente presentes en multitude de aspectos e comportamentos humanos 
tales como:

-A educación  o  consumidor.  Analízase  o  consumo  como  necesario  para  a  satisfacción  das  necesidades 
humanas e os consumidores como axentes económicos fundamentais.  Analízase tamén o consumo como 
variable  macroeconómico  que  inflúe  na  economía  nacional  e,  por  último,  analízanse  os  problemas  do 
consumo en relación coa pobreza.

-Os problemas dos países en vías de desenrolo e a pobreza. Trátanse dunha forma especial, e se relacionan 
cos factores que fan posibles as desigualdades.

-A educación para a igualdade de oportunidades. 
No estudio dos mercados de factores, en especial o do mercado de traballo, tratarase o tema das
desigualdades desde un punto de vista laboral.

-Formación e orientación laboral .
O estudio da economía interna aos alumnos no mundo da empresa. Trátase de que o alumno
coñeza o mundo da produción, as empresas, os mercados e os elementos mais básicos de un
sistema económico ó que se incorporará, chegado o momento, como traballador .

-Educación ambiental.
O impacto no medio ambiente dos actuais métodos de produción, as posibilidades de prevelo ou
solucionalo e as decisións sobre crecemento económico e ecoloxía se analizan e fan que o alumno reflexione 
sobre estes problemas actuais.
Algunhas das actividades propostas ós alumnos realízanse sobre datos económicos do contorno
máis próximo.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

Faise unha introdución progresiva ós conceptos, términos e argumentos económicos, adaptando ós contidos 
ás caracteristicas e os niveis dos alumnos.
O proceso de avaliación é un apartado adecuado para realizar o tratamento diferenciado, polas
distintas caracteristicas dos alumnos. Mediante a realización de diferentes actividades, tratarase de detectar 
cales son as carencias importantes dos alumnos dunha forma rápida e se proporán as tarefas adecuadas para 
que se podan alcanzar os obxectivos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRA-ESCOLARES.

Unha vez aprobadas pola CCP e polo Consello Escolar serán publicitadas.

PLAN SOBRE O USO DAS TIC

Polo que respecta a esta disciplina de economía, tratarase de que os alumnos comprendan que o
uso das TIC facilita moitos aspectos no mundo empresarial e que abre novas posibilidades de negocio. De 
leilo,  actualmente  as  novas  tecnoloxías  chegan  a  ser  un  factor  necesario  para  que  unha  empresa  sexa 
competitiva no mercado.
Dende que Internet se popularizou como unha ferramenta de información e de comunicación útil e eficaz, 
fálase da chamada nova economía.  Esta nova economía non é mais que a formada polas empresas que 
funcionan con Internet.
Así, Internet favoreceu a actividade empresarial en aspectos tales como a creación de páxinas web polas 
empresas para promocionar  e vender  os seus produtos;  o  tele-traballo,  que permite realizar  o traballo  a 
distancia ou a formación do persoal a distancia.

Así, os alumnos realizarán traballos e actividades a partir dos datos recopiados mediante a busca
de información en Internet de xeito individual por cada alumno e/ou en grupo.

Esta búsca de información por Internet basearase:

-Na consulta de páxinas web de contido económico, con datos sobre empresas, administracións,
institucións financeiras, variables macroeconómicas, etc.

-Utilización do correo electrónico polos alumnos como ferramenta de consulta sobre cuestións puntuais das 
que precisen información para realizar as súas actividades e traballos.

O fin destas actividades e a de potenciar a capacidade de razoamento dos alumnos, a súa motivación e o seu 
afán de coñecemento sobre os temas económicos que tanto nos condicionan.

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA

-Propiciar a aprendizaxe de valores, actitudes e comportamentos propios dunha cidadanía democrática.
-Favorecer o diálogo para a resolución pacífica de conflitos.
-Impulsar a participación do alumnado na confección das normas de aula.
-Facilitar a aprendizaxe e a integración escolar de tódolos alumnos/as.
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-Aprender a convivir en grupo favorecendo o respecto, colaboración e a axuda.
Traballar valores e habilidades sociais que ensinen como resolver conflitos de modo non violento.

Celanova, 15 de setembro de 2014

 
Xefe do departamento de Economía
Antonio José Mato Fernández
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