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 1. Introdución 

 1.1. Xustificación e identificación 

Estamos ante un acto curricular máis próximo á intervención didáctica co alumnado, polo que 

parto da convicción de que esta programación sirva para: motivar ós discentes para a 

aprendizaxe, tendo en conta o seu equilibrio persoal, a autoestima e potenciando a capacidade 

de esforzo e respectando e respondendo ós seus intereses e necesidades.  

Tamén pretende propiciar unha educación integral e en valores, con actividades que admitan 

unha gran variedade de respostas, favorecendo as súas accións individuais e os diferentes tipos 

de agrupacións, ampliando os coñecementos, experiencias, actitudes e hábitos xa adquiridos. 

Ademais quere ser próxima ó docente, que é quen a deseña e  a leva á práctica, e fomentadora 

da colaboración entre o profesorado e a comunidade educativa. En definitiva,  a presente 

programación pretende ser aberta, flexible, coherente, realista e de resposta ó cambio para 

ser mellorada. 

 1.2.  Por que debemos entender a IAEE? 

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.  

Contribúe tamén a desenvolver a curiosidade intelectual, a capacidade analítica, o rigor e a 
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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 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 máis 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. 

 1.3. Marco lexislativo  

• Orde do 20 de xuño do 2019 pola que se aproba o calendario para o curso 2019-2020  

nos centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE) modificada parcialmente por a 

Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE). 

• Real Decreto 1105/ 2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico 

da Educación Secundaria Obrigatoria  e o Bacharelato (BOE do 3 de Xaneiro do 2015). 

• 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. 

• Resolución do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o 

desenvolvemento, no curso académico 2019/20, do currículo establecido no Decreto 

86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
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 1.4. Contextualización 

1.4.1.Características do entorno e do centro 

O IES de Curtis é un centro público de Ensinanza Secundaria e Profesional, do medio 

rural de Galicia, construído no ano 1981 e situado no concello de CURTIS. O núcleo onde 

se atopa ten unha poboación aproximada de dous mil habitantes e o concello sobre os 

catro mil douscentos setenta. A zona educativa á que pertence dispón, ademais deste 

Instituto, de dous Centros de Educación Infantil e Primaria, así como dunha Casa da 

Xuventude, situada en Curtis, unha Casa da Cultura en Teixeiro, e un Centro de usos 

múltiples en Curtis, todos eles dotados de Biblioteca. Ademais hai dous Pavillóns 

Deportivos cubertos, dúas piscinas, pistas polideportivas e dous ximnasios coa dotación 

necesaria. A súa economía xira en torno a principal industria,  LOSAN, de transformación 

de madeira,  e tamén do ferrocarril, as feiras mensuais (9 e 23 en Curtis, 5 e 18 en 

Teixeiro) e, por suposto, da agricultura, arredor das cales aparece un entramado 

comercio de minoristas, numeros talleres mecánicos, eléctricos, de carpintería, pintura, 

etc. Tamén conta con varias entidades bancarias, xestorías de seguros, comercios de 

alimentación y de tecidos, librerías, etc., o que fai de Curtis e Teixeiro dous nucleos de 

poboación que prestan servicios de todo tipo. 

1.4.2. Características propias da aula 

A aula está composta por 5 alumnos, 4 rapaces e 1 rapaza e todos repetidores. 

 

1.4.3. Características do alumnado 

O alumnado deste nivel caracterízase por unha acentuación dos cambios fisiolóxicos, 

psicolóxicos e sociais que marcan a súa transacción cara unha vida adulta. A maioría do 

alumnado poderíase definir así, máis hai que destacar que hai algún alumno que xa estivo ou 

está  traballando, e que se reincorpora ós estudos. Estes presentan unha maior madurez e 

afrontan as situacións con unha maior responsabilidade. 
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No aspecto cognitivo, o desenvolvemento persoal formal permítelles asumir novas habilidades 

e outros papeis sociais, e adquirir valores morais superiores.  

No que respecta aos ámbitos de desenvolvemento da autonomía persoal e a inserción social, 

este é o período de consolidación da identidade persoal, que se concreta na adquisición dunha 

conciencia moral autónoma; e na adopción de valores significativos e na elaboración dun 

concepto de si mesmos acompañado de unha autoestima básica. Isto axudaranos a elaborar a 

nosa metodoloxía na aula, posto que a motivación facilita o aprendizaxe significativo. 

2. Que quero dos meus alumnos? 

2.1 . Obxectivos xerais da ESO 

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 
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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 
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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. 

2.2 Competencias Clave 

A actividade didáctica debe estar dirixida ao desenvolvemento de competencias básicas que 

esixe o currículo de Bacharelato. Por competencias enténdese “ aquelas que todas as persoas 

precisas para a súa realización e desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, 

a inclusión social e o emprego”.  A Unión Europea recomendou ós seus países membros a 

necesidade de aplicar este enfoque na educación e, por este motivo, en toda situación de 

aprendizaxe preséntanse tres ámbitos diferenciados pero conectados entre si: 

• Coñecer e comprender: Coñecemento teórico dun campo académico. “SABER” 

• Saber como actuar: aplicación práctica e operativa do coñecemento. “SABER FACER” 

• Saber como ser: integrar os valores na forma de percibir ós demais e de vivir nun 

contexto social. “SABER SER E SABER ESTAR” 

Segundo o DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, as competencias clave do currículo serán as 

seguintes (Artigo 3): 

a) Comunicación lingüística (CCL). 

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

c) Competencia dixital (CD). 

d) Aprender a aprender (CAA). 

e) Competencias sociais e cívicas (CSC). 

f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

g) Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
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¿ Como contribúe a materia de economía  ás competencias clave? 

COMPETENCIAS CLAVE APORTACIÓN DENDE A MATERIA DE ECONOMÍA 

Comunicación lingüística 

Escoita, comprensión e exposición de traballos orais e escritos. 

Achega á linguaxe e termos económicos a través de traballos, 

lecturas e exposicións. 

Competencia Matemáticas e 

Competencias Básicas en 

Ciencias e Tecnoloxía 

Aplicar estratexias para definir problemas, resolvelos, buscar 

solucións e interpretar resultados. Facer pequenas 

investigacións. 

Valorar o método científico na área de ciencias socias. 

Competencia Dixital 

Fomentar a busca, selección e utilización de información dos 

medios dixitais. 

Utilizar as TIC na aprendizaxe da economía contribúe a 

actualizar a visualización da situación económica que vivimos. 

Aprender a aprender 

Potenciar a imaxinación, o análise, as dotes de observación do 

entorno, a iniciativa, a creatividade e o espírito crítico, o que 

favorece o aprendizaxe autónomo. 

Competencias sociais e 

cívicas 

Favorecer  o traballo en equipo, desenvolvendo a cooperación a 

solidariedade e o respecto. 

Propiciar ao alumno coñecementos económicos para que pase 

a formar parte da súa cultura cidadá. 

Sentido da iniciativa e 

espírito emprendedor 

Educar en actitudes e capacidades emprendedoras, garantindo 

o coñecemento de conceptos económicos básicos. 
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Conciencia e expresións 

culturais 

Elaborar modelos simples que representen a realidade 

económica. 

 

2. Contidos para conseguir o que quero 

 

3.1. Secuenciación e temporalización de contidos, estándares e criterios 

 

Bloque 1: AUTONOMÍA PERSOAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN .1ª 

avaliación. 

Unidade 1: Emprendendo a miña viaxe. 

Unidade 2: Buscando emprego. 

Unidade 3: Seguridade social e riscos laborais. 

 Bloque  2: PROXECTO DE EMPRESA. 2ª avaliación. 

Unidade 4: Sen o teu propio xefe 

Unidade 5:Buscando mecenas 

Unidade 6: Plan xurídico-fiscal. Documentación 

 Bloque  3:  FINANZAS 3ª avaliación. 

Unidade 5:Buscando mecenas 

Unidade 6: Plan xurídico-fiscal. Documentación 
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 Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO  

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen

cias clave 

 Bloque 1. Autonomía persoal, liderado e innovación  

▪ e 

▪ g 

▪ B1.1. Autonomía e 

autocoñecemento. A iniciativa 

emprendedora e o/a 

empresario/a na sociedade. 

▪ B1.2. Intereses, aptitudes e 

motivacións persoais para a 

carreira profesional. 

▪ B1.1. Describir as calidades 

persoais e as destrezas 

asociadas á iniciativa 

emprendedora, analizando 

os requisitos de distintos 

postos de traballo e 

actividades empresariais. 

▪ IAEEB1.1.1. Identifica as calidades 

persoais, as actitudes, as aspiracións e 

a formación propias das persoas con 

iniciativa emprendedora, e describe a 

actividade dos/das empresarios/as e o 

seu papel na xeración de traballo e 

benestar social. 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ IAEEB1.1.2. Investiga con medios 

telemáticos as áreas de actividade 

profesional do seu contorno, os tipos de 

empresa que as desenvolven e os 

postos de traballo en cada unha, 

razoando os requisitos para o 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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 Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO  

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen

cias clave 

desempeño profesional en cada un 

deles. 

▪ b 

▪ g 

▪ B1.3. Itinerarios formativos e 

carreiras profesionais. Proceso 

de procura de emprego en 

empresas do sector. 

Autoemprego. Proceso de toma 

de decisións sobre o itinerario 

persoal. 

▪ B1.2. Tomar decisións 

sobre o itinerario vital 

propio comprendendo as 

posibilidades de emprego, 

o autoemprego e a carreira 

profesional, en relación 

coas habilidades persoais e 

as alternativas de 

formación e aprendizaxe ao 

longo da vida. 

▪ IAEEB1.2.1. Deseña un proxecto de 

carreira profesional propia relacionando 

as posibilidades do ámbito coas 

calidades e as aspiracións persoais, e 

valorando a opción do autoemprego e a 

necesidade de formación ao longo da 

vida. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ c 

▪ B1.4. Dereito do traballo. ▪ B1.3. Actuar como futuro/a 

traballador/a responsable 

coñecendo os seus 

▪ IAEEB1.3.1. Identifica as normas e as 

institucións que interveñen nas 

relacións entre os/as traballadores/as e 

▪ CSC 

▪ CSIEE 
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 Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO  

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen

cias clave 

▪ g 

▪ m 

▪ B1.5. Dereitos e deberes 

derivados da relación laboral. 

▪ B1.6. Contrato de traballo e 

negociación colectiva. 

▪ B1.7. Seguridade Social. 

Sistema de protección. 

Emprego e desemprego. 

▪ B1.8. Protección do/da 

traballador/a e beneficios 

sociais. 

▪ B1.9. Riscos laborais. Normas. 

Planificación da protección na 

empresa. 

dereitos e deberes como 

tal, valorando a acción do 

Estado e da Seguridade 

Social na protección da 

persoa empregada, e 

comprendendo a 

necesidade de protección 

dos riscos laborais. 

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. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

▪ IAEEB1.3.3. Describe as bases do 

sistema da Seguridade Social e as 

obrigas dos/das traballadores/as e 

dos/das empresarios/as dentro deste, 

así como as prestacións mediante 

procuras nas web institucionais, 

valorando a súa acción protectora ante 

as continxencias cubertas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 
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 Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO  

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen

cias clave 

▪ 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. 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

 Bloque 2. Proxecto de empresa  

▪ d 

▪ g 

▪ B2.1. Idea de proxecto de 

empresa. Avaliación da idea. O 

contorno e o papel social da 

empresa. 

▪ B2.1. Crear un proxecto de 

empresa na aula e describir 

as características internas 

e a súa relación co 

▪ IAEEB2.1.1. Determina a oportunidade 

dun proxecto de empresa, identificando 

as características e tomando parte na 

actividade que a empresa desenvolve. 

▪ CSIEE 

▪ CAA 
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 Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO  

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen

cias clave 

▪ B2.2. Elementos e estrutura da 

empresa. 

▪ B2.3. Plan de empresa. 

▪ B2.4. Planificación na empresa. 

contorno, así como a súa 

función social, identificando 

os elementos que 

constitúen a súa rede 

loxística como 

provedores/as, clientela, 

sistemas de produción e 

comercialización, redes de 

almacenaxe, etc. 

▪ IAEEB2.1.2. Identifica as 

características internas e externas da 

empresa en proxecto, así como os 

elementos que constitúen o contono 

específico desta (mercado, 

provedores/as, clientela, sistemas de 

produción e/ou comercialización, 

almacenaxe, etc.). 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ IAEEB2.1.3. Describe a relación da 

empresa proxectada co seu sector, a 

súa estrutura organizativa e as funcións 

de cada departamento, e identifica os 

procedementos de traballo no 

desenvolvemento do proceso produtivo 

ou comercial. 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ CMCCT 
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 Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO  

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen

cias clave 

▪ IAEEB2.1.4. Elabora documentos para 

a planificación das funcións da empresa 

en proxecto, tanto a longo como a curto 

prazo. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.5. Información na empresa. 

Información contable. 

Información de recursos 

humanos. Documentos 

comerciais de cobramento e 

pagamento. Arquivo. 

▪ B2.2. Identificar e organizar 

a información das áreas da 

empresa en proxecto 

aplicando os métodos 

correspondentes á 

tramitación documental 

empresarial. 

▪ IAEEB2.2.1. Manexa como usuario/a de 

nivel básico aplicacións informáticas de 

control e seguimento de clientela, 

provedores/as e outros, aplicando as 

técnicas básicas de contabilidade, 

xestión financeira e comercial e 

administración de persoal, para a 

organización da información da 

empresa proxectada. 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ IAEEB2.2.2. Transmite información 

entre as áreas e a clientela da empresa 

▪ CCL 

▪ CSIEE 
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 Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO  

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen

cias clave 

en proxecto, recoñecendo e aplicando 

técnicas de comunicación e 

negociación, e aplicando o tratamento 

protocolario axeitado mediante medios 

telemáticos e presenciais. 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.6. Actividades na empresa. 

Función de produción. Función 

comercial e de márketing. 

▪ B2.7. Axudas e apoio á 

creación de empresas. 

▪ B2.3. Realizar actividades 

de produción e 

comercialización propias da 

empresa proxectada, 

aplicando técnicas de 

comunicación e traballo en 

equipo. 

▪ IAEEB2.3.1. Crea materiais 

publicitarios e para a difusión dos 

produtos e/ou servizos obxecto do 

proxecto, e elabora un plan de 

comunicación en internet e en redes 

sociais, aplicando os principios do 

márketing. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ IAEEB2.3.2. Desenvolve tarefas de 

produción e/ou comercialización na 

empresa en proxecto segundo os plans 

de control prefixados: simulando a toma 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

▪ CD 
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 Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO  

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen

cias clave 

de decisións para cumprir os prazos e 

os obxectivos establecidos e propondo 

melloras, mediante o traballo en equipo. 

▪ CAA 

▪ IAEEB2.3.3. Compila datos sobre os 

apoios á creación de empresas tanto do 

contorno próximo como do territorial, 

estatal ou europeo, e selecciona as 

posibilidades que se axusten ao 

proxecto de empresa formulado. 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

 Bloque 3. Finanzas  

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ B3.1. Tipos de empresa 

segundo a súa forma xurídica. 

▪ B3.1. Describir as formas 

xurídicas das empresas en 

relación coas 

responsabilidades legais 

▪ IAEEB3.1.1. Distingue as formas 

xurídicas das empresas e indica as 

esixencias de capital e 

responsabilidades propias de cada tipo. 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 
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 Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO  

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen

cias clave 

▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B3.2. Elección da forma 

xurídica. 

▪ B3.3. Trámites de posta en 

marcha dunha empresa. 

dos/das seus/súas 

propietarios/a e 

xestores/as, así como coas 

esixencias de capital. 

▪ 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. 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ 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. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ IAEEB3.1.4. Selecciona a forma 

xurídica máis axeitada en cada caso 

segundo a actividade que se vaia 

desenvolver, o número de 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 
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 Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO  

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen

cias clave 

emprendedores/as, o alcance da 

responsabilidade que se vaia asumir, a 

complexidade organizativa, a 

dispoñibilidade financeira e a 

fiscalidade.  

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ B3.4. Fontes de financiamento 

das empresas: externas 

(bancos, axudas e 

subvencións, e crowdfunding) e 

internas (accionistas, 

investidores/as e aplicación de 

beneficios). 

▪ B3.5. Produtos financeiros e 

bancarios para pequenas e 

medianas empresas (PME): 

comparación. 

▪ 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. 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ 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 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSIEE 
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 Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO  

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen

cias clave 

de cada unha e as implicacións na 

marcha da empresa. 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B3.6. Planificación financeira 

das empresas. Estudo de 

viabilidade económico-

financeira. Proxección da 

actividade. Instrumentos de 

análise. Razóns básicas. 

▪ B3.7. Impostos que afectan as 

empresas. Calendario fiscal. 

▪ B3.3. Recoñecer a 

necesidade de planificar o 

negocio das empresas 

ligándoa á previsión da 

evolución do sector e da 

economía nacional, así 

como da planificación 

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. 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ IAEEB3.3.2. Analiza os produtos 

financeiros máis axeitados de entre as 

entidades financeiras do ámbito para 

cada tipo de empresa, valorando o 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 
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 Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO  

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen

cias clave 

custo e o risco de cada un, e selecciona 

os máis acaído para o proxecto de 

empresa. 

▪ CD 

▪ IAEEB3.3.3. Identifica as obrigas fiscais 

das empresas segundo a súa 

actividade e a súa forma xurídica, sinala 

o funcionamento básico do IAE, IVE, 

IRPF e IS, e indica as principais 

diferenzas entre eles. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ IAEEB3.3.4. Valora a achega que 

supón a carga impositiva das empresas 

á riqueza nacional e ao sostemento das 

cargas do Estado. 

▪ CSC 

▪ CAA 
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4. Como o vou conseguir? 

4.1. Principios metodolóxicos 

Para un óptimo desenvolvemento do proceso de ensinanza/aprendizaxe  temos que 

establecer métodos de actuación que estimulen o aprendizaxe e a cultura a través da 

participación activa, fomentada a partir das tarefas e as actividades prácticas que impliquen 

procesos de busca, estudo, experimentación, reflexión, aplicación e comunicación do 

coñecemento. O traballo cooperativo potenciará o desenvolvemento de valores de 

colaboración, solidariedade e responsabilidade.  Atendendo a todo isto, debemos fixarnos en 

tres principios fundamentalmente: 

• Aprendizaxe significativo: O alumno asociará os seus aprendizaxes con elementos 

que unha vez asimilados, perdurarán no tempo. Este principio basease no 

construtivismo e debe partir do nivel de coñecementos de cada un dos alumnos, o cal 

se detectarán en actividades iniciais de coñecementos previos, como por exemplo con 

actividades como: brainstorming, folio xiratorio, visualización de vídeos, interrogantes 

previos... 

• Aprender a aprender: Consiste en proseguir e persistir no aprendizaxe, organizar o 

propio aprendizaxe, realizar un control eficaz do tempo e da información, 

individualmente e en grupo. O alumno debe comprometerse en construír o seu 

coñecemento a partir das súas aprendizaxes e experiencias anteriores, ca finalidade 

de reutilizar e aplicar o seu coñecemento e habilidades noutros contextos. Isto 

trabállase en actividades de análise e comentario de vídeos ou noticias, en traballos 

en grupos ou individuais (pequenos investigadores), mapas conceptuais... 

• Aprendizaxe funcional: É esencial no bacharelato conecta os intereses e as 

motivacións dos alumnos a través da exposición de contidos prácticos e actuais que 

van ser aplicados polo alumno de forma inminente. Podemos velo en actividades 

como : pequenos investigadores, novas económicas, debates.... 
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4.2. Estratexias metodolóxicas 

Como xa se indicou, o proceso de ensinanza-aprendizaxe fundaméntase principalmente  en 

relacionar os novos contidos co que xa coñecemos.  

Para poder facilitar a aprendizaxe significativa, o rol do docente e de facilitador de contidos, 

de guía, de mediador; simplemente con unha breve explicación ou cunha introdución para 

encamiñar aos seus alumnos a través dunha explicación teórica ( previamente subidas a aula 

virtual do instituto), de forma oral ou escrita (estratexia expositiva), e que sexan eles mesmos  

os que busquen a súa aprendizaxe a través da indagación (estratexia de indagación. Con 

todo isto, o alumno consegue desenvolver outras habilidades como son a busca e manexo 

de información, capacidade de síntese...e adquire capacidades como pode ser a do 

cooperativismo (estratexia social) (uns aprenden dos outros, axúdanse e coevalúanse), toma 

de decisións,  a tolerancia, a solidariedade, a responsabilidade, o traballo en equipo, a 

autocrítica e o pensamento creativo. 

A miña práctica docente, descomponse en catro tipo de actividades: 

Actividades de introdución: 

Estas actividades servirannos para explorar coñecementos previos, así como para presentar 

os contidos por primeira vez e conseguir a motivación do alumno. Empregaremos técnicas 

didácticas como son: brainstorming, folio xiratorio, interrogantes previos apoiados en 

vídeos, cómics ou noticias. Con isto  queremos conseguir un alumnado crítico, e que 

conecte ca súa realizade máis próxima. 

Actividades de desenvolvemento: 

Desenvolven e afondan no tema, co obxectivo que o alumnado constrúa os contidos máis 

importantes. Utilizaremos estratexias expositivas (Ex.: Parada de tres minutos),  sociais (Ex. 

Debates), e de indagación. 

Actividades de síntese: 

Buscamos que o alumno recoñeza o que aprendeu nesta e noutras unidades didácticas. Para 
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elo podemos facer as seguintes actividades:  mapas conceptuais  e cuestionario de repaso. 

Actividades de reforzo/ampliación: 

Destinadas a que os alumnos que o precisen ,poidan superar deficiencias na asimilación de 

contidos, técnicas, estratexias de resolución de problemas  ou para alumnado que manifeste 

especial motivación ou ritmos de aprendizaxe máis rápido.   

4.2.1. Materiais e recursos utilizados 

• Apuntamentos  e exercicios subidos á aula virtual do I.E.S. 

• Aula informática. 

• Presentacións elaboradas pola profesora. 

• Periódicos, blogs, webs, youtube... 

4.3. Atención á diversidade 

A programación faise tendo en conta que debe dar resposta a todo o alumnado. Por isto, 

concíbese de forma aberta e flexible posibilitando a adaptación ás condicións específicas 

de cada alumno. Co obxectivo de conseguilo, seguiremos algunhas das estratexias xerais 

de tratamento didáctico que se poden levar a cabo para da resposta adecuada á 

diversidade, e serían: 

• Atención individualizada. 

• Uso de metodoloxías, procedementos e instrumentos de avaliación que presenten 

amplas posibilidades de adaptación aos diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe 

do alumnado. 

• A atención educativa a nivel de aula basearase en metodoloxías didácticas 

favorecedoras da inclusión, organización dos espazos e os tempos, así como a 

diversificación dos procedementos e instrumentos de avaliación. 

• Evitar metodoloxías ríxidas, sendo máis adecuados os métodos baseados no 

descubrimento e no papel activo do alumnado. 

• Uso de metodoloxías baseadas no traballo cooperativo en grupos heteroxéneos e 
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flexibles, titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan o 

principio de inclusión. 

• Deseño de actividades de reforzo educativo co obxecto de mellorar as competencias 

clave do alumnado. 

• Deseño de actividades de afondamento de contidos e estratexias específicas de 

ensinanza-aprendizaxe que permitan ó alumnado desenvolver ó máximo a súa 

capacidade e motivación. 

4.4. Transversalidade 

4.4.1. Educación en valores 

A educación en valores e actitudes é importante porque garantiza o desenvolvemento integral 

dos alumnos e a súa integración na sociedade. 

Trataranse a diario espontaneamente, de maneira que impregnarán a actividade cotiá na 

aula. 

En concreto, respecto a estes temas cobrará especial relevancia: 

− Educación multicultural: Os obxectivos serán espertar o interese por coñecer outras 

culturas diferentes coas súas crenzas, institucións e costumes, así como desenvolver 

actitudes de respecto e colaboración con grupos culturalmente minoritarios.  

− Educación do consumidor: O obxectivo é crear unha conciencia de consumidor 

responsable que se sitúa criticamente ante o consumismo e a publicidade.  

− Educación para a igualdade: Por canto á igualdade de sexos, temos que destacar a 

importancia e transcendencia que este asunto ten no mundo da empresa. Esta cuestión irase 

desenvolvendo ó longo do curso e do temario. 

− Educación cívica e institucional: Dirixida a facilitar a convivencia entre sociedades 

abertas e plurais como as actuais.  

− Fomento de hábitos de comportamento democrático: O estudo dos distintos 

sistemas económicos poderán servir de base para aportar valores como : xustiza social ou 
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rexeitamento contra a explotación de persoas. 

− Desenvolvemento sostible e o medio ambiente: os riscos de explotación  dos 

factores produtivos así como a protección ante emerxencias e catástrofes.  

− O tratamento da prevención e resolución pacífica de conflitos: en tódolos ámbitos 

da vida e fomentando o diálogo. 

− Introdución das TICs: De forma continua farase no noso blog, busca en internet para 

as nosas actividades como pequenos investigadores, exposicións na clase, freemind para 

realizar mapas conceptuais, ferramentas para realizar gráficos e visitas de páxinas e blogs 

con contidos económicos.  

− O desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor: a adquisición de 

competencias para a creación e desenvolvemento dos diversos modelos de empresas . 

− Por último, facer fincapé no ambiente de aula e os valores. Respecto a isto, o que se 

pretende fomentar é: a ética no traballo, a boa fe, a empatía e  o diálogo. Débese formar 

a un alumno responsable, que realice o seu traballo tanto individual como en grupo, que  

entregue o que se lle pida no prazo indicado, a puntualidade saber estar... todas esas cousas 

que na vida como traballador ou incluso como  bo cidadá son elementais. 

4.4.2. Contribución á área de Plans e Proxectos 

Lembraremos brevemente que esta programación didáctica contribúe ao Proxecto lector 

potenciando a competencia lectora a través da lectura e análise de novas económicas, 

lectura de blogs; Plan TIC (como xa se mencionou) elaboración de traballos en formato 

dixital, presentación de traballos, uso de distintos blogs para consultar información ou 

realización de actividades interactivas e consulta de diferentes páxinas webs (como as do 

ine, ige, ou banco central) e Plan de convivencia (fomentará o uso do diálogo como 

instrumento para a resolución pacífica de conflitos). 

4.4.3. Interdisciplinariedade, relación con outras materias 

Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais: cálculos simples, tratamento de datos 
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estatísticos, costes, beneficios, gráficas... 

Xeografía: análise de focos do desenvolvemento e subdesenvolvemento, localización de 

empresas e mobilidade da poboación para a busca de traballo. 

Historia: cando estudemos os cambios económicos, os sistemas de mercado, repercusións 

das decisión do Estado en materia económica,  a evolución do sistema financeiro. 

4.5 . Actividades complementarias e extraescolares 

Non se prevé nestes momentos ningunha actividade complementaria ou extraescolar. 

 

5. Avaliación 

Defínese avaliación como “o conxunto de prácticas que serven ó profesorado para 

determinar o grado de progreso alcanzado respecto as intencións educativas, para así 

axustar a súa intervención pedagóxica ás características e necesidades do alumnado”. 

O proceso de avaliación ten que proporcionar información ó profesor para axustar a súa 

intervención didáctica; é dicir, orientar e guiar o proceso de ensinanza-aprendizaxe. Temos 

que dar resposta a “que avaliar” ( criterios e estándares de aprendizaxe), “cando avaliar” 

(secuenciación) e “como avaliar” (métodos e instrumentos de avaliación) atendendo que 

marca o Decreto 86/2015. 

 5.1. Que avaliar? 

Os criterios de avaliación constitúen os indicadores para verificar o grado de cumprimento 

dos obxectivos educativos, e diagnosticar os erros cometidos no proceso de ensinanza-

aprendizaxe, para así poder tomar decisións respecto ao mesmo e introducir as 

transformacións que conduzan á súa mellora. 

Os estándares de aprendizaxe defínense no artigo 2 e) da LOMCE como  “especificacións 

dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que concretan 

o que o alumno debe saber, comprender e saber facer en cada materia; deben ser 

observables, medibles e avaliables e permitir graduar o rendemento ou logro alcanzado”.  
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Todos os estándares son mínimos esixibles por tanto pídese unha puntuación dun 50% sobre 

o total ou maior, e todos os estándares se avaliarán con probas escritas (60%) e  traballo 

(40%). 

 

 5.2. Cando avaliar? 

Avaliación inicial 

Durante a primeira semana do curso escolar. 

Avaliación continua 

Cos procedementos propostos en todo o sistema ensinanza-aprendizaxe. Serve para avaliar 

se o proceso se está desenvolvendo correctamente.   

Avaliación  final  

Consiste en realizar un balance para saber se se están cumprindo os obxectivos.

 5.3.Como avaliar? 

Os instrumentos de avaliación (IA) que se usarán para poder avaliar os estándares de 

aprendizaxe serían: probas escritas (realizaranse cada dous temas e constarán de unha 

parte tipo test ou verdadeiro/falso; preguntas curtas de teoría e exercicios prácticos) ( 60%), 

escalas de observación ou rúbricas  (40%) (sobre traballos  entregados ao profesor, 

expostos na clase...). 

A nota resultante redondearase ao número enteiro máis próximo. 

 

 5.4. Procedemento de recuperación 

Recuperación parcial 

Para a recuperación dalgunha avaliación realizarase unha proba escrita  despois de cada 

avaliación para recuperar os estándares suspensos.  

Recuperación final 

Consistirá nunha proba escrita de todas as avaliacións suspensas e no mes de xuño 
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Recuperación extraordinaria setembro 

Realizarase unha proba escrita  de tódolos estándares de aprendizaxe que ponderará o 

100% e que seguirá a estrutura de tódalas probas. (TODA A MATERIA) 

OBSERVACIÓNS IMPORTANTES 

 

• Se un alumno perde o dereito á aplicación da avaliación continua terá un exame final 

de toda a materia impartida nese curso. 

• Ser sorprendido falando cun compañeiro ou utilizando un teléfono móbil implicará 

unha nota de 0 no exame.  

• A falta de xustificante médico ou acreditación de circunstancia persoal ou familiar 

grave ante unha ausencia a un exame implicará a non repetición da proba e unha 

cualificación de 0 na mesma.  

 

 5.5.Seguimento e avaliación da ensinanza e da práctica docente 

O seguimento da programación farase semanalmente, cotexando as actividades previstas na 

programación coa marcha cotián das clases. Trimestralmente comprobarase si se compren 

os  estándares e prazos establecidos cumprimentando unha táboa de indicadores de logro. 

De non ser así, revisaranse a programación de aula introducindo os cambios necesarios para 

adaptarnos á nova situación. Isto sinalarase no seguimento mensual que se entregará na 

reunión mensual do equipo docente e  na memoria de fin de curso despois dunha 

valoración dos resultados do alumnado, revisarase a programación de cara a una 

mellora da mesma. Sinalaranse todas estas modificacións, así como a valoración que faga 

sobre se é correcta ou non  a metodoloxía empregada e os materias curriculares e didácticos. 

 

A práctica docente avaliarase a través dun cuestionario  ao que responderán os alumnos e  

alumnas, de forma anónima, ao finalizar o curso no que poderán expresar as súas opinións, 
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para así poder introducir posibles melloras. 

 

 

 

 

 

 


