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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Describir e interpretar os diferentes elementos da empresa, as 
clases de empresas e as súas funcións na Economía, así como as 
distintas formas xurídicas que adoptan, relacionando con cada unha 
delas as responsabilidades legais dos seus propietarios e xestores e as 
esixencias de capital. 

EEB1.1.1. Distingue as diferentes formas xurídicas das empresas e 
relaciónaas coas esixencias de capital e responsabilidades para cada tipo 
EEB1.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de empresas máis 
apropiadas en cada caso en función das características concretas, aplicando 
o razoamento sobre clasificación das empresas 
EEB1.1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, os distintos criterios de 
clasificación de empresas: segundo a natureza da actividade que 
desenvolven, a súa dimensión, o nivel tecnolóxico que alcanzan, o tipo de 
mercado no que operan, a fórmula xurídica que adoptan, o seu carácter 
público ou privado. 
EEB1.1.4. Describe os elementos da empresa en relación coas funcións 
que desenvolven e os obxectivos que buscan dentro do sistema 

B1.2. . Identificar e analizar os trazos principais da contorna no que a 
empresa desenvolve a súa actividade e explicar, a partir deles, as 
distintas estratexias e decisións adoptadas e as posibles implicacións 
sociais e ambientais da súa actividade 

EEB1.2.1. Identifica os diferentes tipos de empresas e empresarios que 
actúan na súa contorna, así como a forma de interrelacionar co seu ámbito 
máis próximo. 
EEB1.2.2.  Analiza a relación empresa, sociedade e medioambiente. Valora 
os efectos, positivos e negativos, das actuacións das empresas nas esferas 
social e ambiental.. 
EEB1.2.3. Analiza a actividade das empresas como elemento dinamizador e 
de progreso e valora a súa creación de valor para a sociedade e para os seus 
cidadáns. 

B2.1. Identificar e analizar as diferentes estratexias de crecemento e as 
decisións tomadas polas empresas, tomando en consideración as 
características do marco global no que actúan. 

EEB2.1.1. Describe e analiza os diferentes factores que determinan a 
localización e a dimensión dunha empresa, así como valora a 
transcendencia futura para a empresa das devanditas decisións. 
EEB2.1.2. Valora o crecemento da empresa como estratexia competitiva e 
relaciona as economías de escala coa dimensión óptima da empresa 
EEB2.1.3.. Identifica e explica as estratexias de especialización e 
diversificación. 
EEB2.1.4. Analiza as estratexias de crecemento interno e externo a partir 
de supostos concretos 
EEB2.1.5. Examina o papel das pequenas e medianas empresas no noso 
país e valora as súas estratexias e formas de actuar, así como as súas 
vantaxes e inconvenientes. 
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EEB2.1.6. Describe as características e as estratexias de desenvolvemento 
da empresa multinacional e valora a importancia da responsabilidade social e 
ambiental. 
 

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

EEB4.1.1. Realiza cálculos da produtividade de distintos factores, 
interpretando os resultados obtidos e coñece medios e alternativas de mellora 
da produtividade nunha empresa. 
EEB4.1.2. Analiza e valora a relación existente entre a produtividade e os 
salarios dos/as traballadores/as. 
EEB4.1.3. Reflexiona sobre a importancia, para a sociedade e para a 
empresa, da investigación e a innovación tecnolóxica en relación coa 
competitividade e o crecemento 
 
 

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

EEB4.2.1 Diferenza os ingresos e custos xerais dunha  empresa  e  
identifica  o  seu  beneficio  ou perda  xerado  ao  longo  do  exercicio  
económico, aplicando razoamentos matemáticos para a interpretación de 
resultados 
EEB4.2.2. Identifica e calcula os distintos tipos de custos, ingresos e 
beneficios dunha empresa e represéntaos graficamente. 
EEB4.2.3. Calcula o limiar de vendas (de rentabilidade) necesario para a 
supervivencia da empresa. 
EEB4.2.4. Analiza os métodos de análises custo beneficio e análise custo 
eficacia como medios de medición, avaliación e axuda para a toma de 
decisións. 

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

EEB4.3.1. Identifica os custos que xera o almacén e resolve casos 
prácticos sobre o ciclo de inventario. 
EEB4.3.2. Valora as existencias en almacén mediante diferentes métodos. 
 

B6.1. Identificar os datos máis relevantes do balance e da conta de 
perdas e ganancias, explicando o seu significado, diagnosticando a 
situación a partir da información obtida e propoñendo medidas para 
a súa mellora. 

EEB6.1.1.. Recoñece os diferentes elementos patrimoniais e a función que 
teñen asignada. 
EEB6.1.2.. Identifica e manexa correctamente os bens, dereitos e obrigacións 
da empresa en masas Patrimoniais. 
EEB6.1.3. Interpreta a correspondencia entre investimentos e o seu  
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financiamento. 
EEB6.1.4. Detecta, mediante a utilización de cocientes, posibles 
desaxustes no equilibrio patrimonial, solvencia e apalancamiento da 
empresa. 
EEB6.1.5 Propón medidas correctoras adecuadas en caso de 
detectarse desaxustes. 
EEB6.1.6. Recoñece a importancia do dominio das operacións 
matemáticas e procedementos propios das ciencias sociais como 
ferramentas que facilitan a solución de problemas empresariais. 
EEB6.1.7. Recoñece a conveniencia do equilibrio económico, patrimonial e 
financeiro da empresa 
EEB6.1.8. Valora a importancia da información na toma de decisions. 
EEB6.1.9. Calcula o resultado do exercicio económico da empresa, 
empregando os criterios de imputación aplicables. 
EEB61.10. Identifica, interpreta e clasifica os elementos do resultado da 
empresa. 
 

 

B6.2. Recoñecer a importancia do cumprimento das obrigas f iscais e explicar 
os diferentes impostos que afectan ás empresas. 

EEB6.2.1. Identifica as obrigacións fiscais das empresas segundo a 
actividade sinalando o funcionamento básico dos impostos e as principais 
diferenzas entre eles. 
EEB6.2.2.. Describe o funcionamento básico dos impostos que recaen sobre 
as empresas e destaca as principais diferenzas entre eles. 
EEB6.2.3 . Valora a achega que supón para a riqueza nacional a carga 
impositiva que soportan as empresas. 

B7.1. Valorar distintos proxectos de investimento, xustificando razoadamente a 
selección da alternativa máis vantaxosa, e diferenciar as posibles fontes de 
f inanciamento nun determinado suposto, razoando a elección máis idónea. 

EEB7.1.1. Coñece e enumera os métodos estáticos (prazo  de  recuperación)  
e  dinámicos  (criterio  do valor   actual   neto)   para   seleccionar   e   valorar 
investimentos. 
EEB7.1.2. Aplica métodos estáticos (prazo de recuperación) e dinámicos 
(valor actual neto), nun suposto concreto de selección de alternativas de 
investimento para unha empresa. 
EEB7.1.3. Explica as posibilidades de financiamento das empresas 
diferenciando o financiamento externo e interna, a curto e a longo prazo, así 
como o custo de cada unha e as implicacións na marcha da empresa. 
EEB7.1.4.. Analiza nun suposto concreto de financiamento externo as 
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distintas opcións posibles, os seus custos e variantes de amortización. 
EEB7.1.5. Analiza e avalía, a partir dunha necesidade concreta, as distintas 
posibilidades que teñen as empresas de recorrer ao mercado financeiro. 

  
  
  
  

  
  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2.  Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Actividades de repaso , incluíndo as que aparecen en 
exames ABAU de economía da empresa de anos anteriores. 
Resolución do exemplo de modelo exame para este ano 2020 proposto 
polo grupo de traballo da CIUG. 
Videos explicativos da parte práctica en rede. 
Videoconferencias e correos con aclaración de dúbidas xurdidas nas 
actividades. 
Diapositivas coa materia non impartida para alumnado  que quere 
presentarse con economía da empresa nas ABAU 

Instrumentos: Tan só tres alumnos teñen pendente recuperar a 2ª AV. 
Realizarase unha proba escrita, , se a situación sanitaria non permite a realización de 

probas presenciais, faranse polo medio de comunicación utilizado ata o momento, 

videoconferencia a través da plataforma cisco webex  

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  
Media aritmética da  1ª e 2ª AV.  

Proba 

extraordinaria de 
setembro 

 
Consistirá nunha proba escrita dos temas impartidas de xeito presencial na 

1ª e 2ª AV que foron: Unidades( segundo figuran na  Programación 
Didáctica) 1,2,3,4,5,6, 9, 10, 11, 12 e 13. 

A cualificación será a nota acadada na proba escrita na que figurará a 
valoración de cada pregunta proposta. 

 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

NON hai alumnos con esta materia pendente 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3.  Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades   

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Actividades de repaso , incluíndo as que aparecen en exames ABAU de 
economía da empresa de anos anteriores. 
Resolución do exemplo de modelo exame para este ano 2020 
proposto polo grupo de traballo da CIUG. 
Videos explicativos da parte práctica en rede. 
Videoconferencias e correos con aclaración de dúbidas xurdidas nas 
actividades. 
Diapositivas coa materia non impartida para alumnado  que quere 
presentarse con economía da empresa nas ABAU 

Materiais e recursos 

Videos explicativos da parte práctica en rede. 
Videoconferencias e correos con aclaración de dúbidas xurdidas nas 
actividades. 
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4.  Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


