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1. Estándares de aprendizaxe e Competencias imprescindibles

Criterios de Avalición  Estándares de Aprendizaxe
Bloque I A Empresa

 B1.1. Describir e interpretar os elementos da empresa, as clases de
empresas  e  as  súas  funcións  na  economía,  así  como as  formas
xurídicas  que  adoptan,  e  relacionar  con  cada  unha  as
responsabilidades legais dos/das propietarios/as e xestores/as, e as
esixencias de capital.

 EEB1.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas
coas esixencias de capital e coas responsabilidades para cada tipo.

 EEB1.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de empresa máis
apropiadas en cada caso en función das características concretas,
aplicando o razoamento sobre clasificación das empresas.

 EEB1.1.4.  Describe  os  elementos  da  empresa  en  relación  coas
funcións que desenvolven e os obxectivos que procuran dentro do
sistema.

 B1.2. Identificar e analizar os trazos principais do contorno en que a
empresa desenvolve a súa actividade e explicar, a partir deles, as
estratexias  e  as  decisións  adoptadas,  e  as  posibles  implicacións
sociais e ambientais da súa actividade.

 EEB1.2.1. Identifica os tipos de empresas e de empresarios/as que
actúan  no  seu contorno,  así  como a  forma de  relacionar  co  seu
contorno máis próximo.

 EEB1.2.3.  Analiza  a  actividade  das  empresas  como  elemento
dinamizador de progreso, estimando a súa creación de valor para a
sociedade e para a cidadanía. 

Bloque 2. Desenvolvemento da empresa

 B2.1.  Identificar  e  analizar  as  estratexias  de  crecemento  e  as
decisións  tomadas  polas  empresas,  tendo  en  consideración  as
características do marco global en que actúan.

 EEB2.1.1.  Describe  e  analiza  os  factores  que  determinan  a
localización  e  a  dimensión  dunha  empresa,  e  valora  a
transcendencia futura para a empresa desas 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  das  medianas
empresas  no  noso  país,  e  valora  as  súas  estratexias  e  as  súas
formas  de  actuar,  así  como  as  súas  vantaxes  e  os  seus
inconvenientes.

 EEB2.1.6.  Describe  as  características  e  as  estratexias  de
desenvolvemento da empresa multinacional, e valora a importancia
da responsabilidade social e ambiental.

 EEB2.1.7. Estuda o impacto da incorporación da innovación e das
novas  tecnoloxías  na  estratexia  da  empresa,  e  relaciónao  coa
capacidade para competir de xeito global.

Bloque 3. Organización e dirección da empresa

 B3.1.  Explicar  a  planificación,  a  organización  e  a  xestión  dos  EEB3.1.1.  Reflexiona  sobre  a  división  técnica  do  traballo  nun



recursos dunha empresa, valorando as posibles modificacións para
realizar en función do ámbito en que desenvolve a súa actividade e
dos obxectivos formulados.

contexto global de interdependencia económica para valorar as súas
consecuencias sociais.

 EEB3.1.2. Describe a estrutura organizativa, o estilo de dirección, as
canles de información e de comunicación, o grao de participación na
toma de decisións e a organización informal da empresa.

 EEB3.1.3.  Identifica  a  función  de  cada  área  de  actividade  da
empresa  (aprovisionamento,  produción  e  comercialización,
investimento e financiamento, recursos humanos e administrativa),
así como as súas interrelacións.

 EEB3.1.5.  Aplica  os  seus  coñecementos  a  unha  organización
concreta, para detectar problemas e propor melloras.

 EEB3.1.6.  Valora  a  importancia  dos  recursos  humanos  nunha
empresa e analiza diferentes maneiras de abordar a súa xestión e a
súa relación coa motivación e a produtividade.

Bloque 4. A función produtiva

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

 EEB4.1.1. Realiza cálculos da produtividade de distintos factores e
interpreta os resultados obtidos, coñecendo medios e alternativas de
mellora da produtividade nunha empresa.

 EEB4.1.2.  Analiza  e  valora  a  relación  entre  a  produtividade e  os
salarios dos/das traballadores/as.

 EEB4.1.3. Reflexiona sobre a importancia para a sociedade e para a
empresa da investigación e da 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 formulado.

 EEB4.2.1. Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula
o  seu  beneficio  ou  a  súa  perda  xerados  ao  longo  do  exercicio
económico,  aplicando  razoamentos  matemáticos,  e  interpreta  os
resultados.

 EEB4.2.2.  Identifica  e  calcula  os  tipos  de  custos,  ingresos  e
beneficios dunha empresa, e represéntaos graficamente.

 EEB4.2.3.  Calcula o limiar de vendas (de rendibilidade) necesario
para a supervivencia da empresa.

 EEB4.2.4. Analiza os métodos custo beneficio e custo eficacia como
instrumentos  de  medida  e  avaliación  que  axudan  á  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.

Bloque 5. A función comercial da empresa

 B5.1. Analizar as características do mercado e explicar, de acordo
con elas, as políticas de márketing aplicadas por unha empresa ante
diferentes situacións e obxectivos.

 EEB5.1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables
como, por exemplo, o número de competidores e o produto vendido.

 EEB5.1.2. Identifica e adapta a cada caso concreto as estratexias e
os enfoques de márketing.

 EEB5.1.3. Interpreta e valora estratexias de márketing, incorporando
nesa valoración consideracións de carácter ético, social e ambiental.

 EEB5.1.4.  Comprende  e  explica  as  fases  e  as  etapas  da
investigación de mercados.

 EEB5.1.5.  Aplica  criterios  e  estratexias  de  segmentación  de
mercados en casos prácticos.



 EEB5.1.6.  Analiza  e  valora  as  oportunidades  de  innovación  e
transformación do márketing que xorden co desenvolvemento das
tecnoloxías da información e da comunicación.

 EEB5.1.7.  Describe  a  organización  e  o  funcionamento  do
departamento comercial da empresa.

 EEB5.1.8. Determina as necesidades da clientela en relación coas
características dos produtos ou dos servizos ofrecidos pola empresa.

Bloque 6. A información na empresa

 B6.1. Identificar os datos máis salientables do balance e da conta de
perdas  e  ganancias,  explicar  o  seu  significado,  diagnosticar  a
situación a partir da información obtida e propor medidas para a súa
mellora.

 EEB6.1.1.  Recoñece  os  elementos  patrimoniais  e  a  función  que
teñen asignada.

 EEB6.1.2.  Identifica,  valora  e  clasifica  os  bens,  os  dereitos  e  as
obrigas da empresa en masas patrimoniais.

 EEB6.1.3. Interpreta a correspondencia entre os investimentos e o
seu financiamento.

 EEB6.1.4. Detecta posibles desaxustes no equilibrio patrimonial, na
solvencia e no apancamento da empresa, mediante a utilización de
rateos.

 EEB6.1.5.  Propón  medidas  correctoras  axeitadas  en  caso  de  se
detectar desaxustes patrimoniais ou financeiros.

 EEB6.1.6.  Recoñece  a  importancia  do  dominio  das  operacións
matemáticas  e  dos  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 decisións.

 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 fiscais e
explicar os impostos que afectan as empresas.

 EEB6.2.1. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa
organización e a actividade que desenvolvan.

 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.

2. Avaliación e cualificación 
  Avaliación Procedementos; Semanalmente se envian

• Ejercicios Teóricos, respuestas de preguntas
• Resolución de problemas



• Explicacíóns dos Temas que quedaron pendientes , 9 e 10

Instrumentos: 
• Examenes feitos antes do 13 de marzo, 1ª e 2ª Avaliación.
• Traballos e ejercicios teóricos e prácticos por medios telemáticos

Cualificación 
final 

Calculo  da media da 1ª e 2ª  Avaliación:
• Si esta media e igual ou superior a 5 poderá  subir a nota a traves de 

ejercicios de reforzo hasta un máximo dun20%
• En caso de que a media da 1º e  2º Av.  sexa negativa , terá a oportunidad 

de alcanzar o aprobado mediante  traballos de recuperación, e ademáis 
poderá incrementar a nota ata un máximo dun 20% 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Si as circunstancias o permiten, sera un examen, solo das competencias 
imprescidibles de esta programacion

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de cualificación :
Calculo  da media da 1ª e 2ª  Avaliación:

1. Si esta media e igual ou superior a 5 poderá  subir a nota a traves de 
ejercicios de reforzo hasta un máximo dun20%

2. En caso de que a media da 1º e  2º Av.  sexa negativa , terá a oportunidad
de alcanzar o aprobado mediante  traballos de recuperación, e ademáis 
poderá incrementar a nota ata un máximo dun 20% 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Examenes realizados antes del 13 de marzo
Ejercicios de refuerzo realizados telemáticamente

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

• Explicacions de reforzo das materias dadas na 1º e 2º Avaliación,
• Actividades de repaso: Ejercicios teóricos, problemas, e comentarios de 

textos.  

Recursos:
1.  Correo  electrónico
2.   Apuntes 


