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1. Estándares de aprendizaxe e Competencias imprescindibles

Criterios de Avalición  Estándares de Aprendizaxe
Bloque 1. Innovación empresarial. A idea de negocio: o proxecto de empresa

 B1.1.  Relacionar  os  factores  da  innovación  empresarial  coa
actividade de creación de empresas.

 FAXB1.1.1.  Identifica  os  aspectos  da  innovación  empresarial  e
explica  a  súa  relevancia  no  desenvolvemento  económico  e  na
creación de emprego.

 FAXB1.1.2.  Recoñece  experiencias  de  innovación  empresarial  e
analiza os elementos de risco que levan aparelladas.

 FAXB1.1.3. Valora a importancia da tecnoloxía e de internet como
factores  clave  de  innovación  e  relaciona  a  innovación  coa
internacionalización da empresa.

 B1.2.  Analizar  a  información  económica  do  sector  de  actividade
empresarial no que se situará a empresa.

 FAXB1.2.1. Analiza o sector empresarial onde se desenvolve a idea
de negocio.

 FAXB1.2.2. Realiza unha análise do mercado e da competencia para
a idea de negocio seleccionada.

 B1.3.  Seleccionar  unha idea  de negocio,  e  valorar  e argumentar
tecnicamente a elección.

 FAXB1.3.2.  Avalía as repercusións  que supón elixir  unha idea  de
negocio.

 FAXB1.3.3. Analiza as vantaxes e os inconvenientes de propostas de
ideas de negocio realizables.

 FAXB1.3.4.  Expón os seus puntos de vista,  mantén unha actitude
proactiva e desenvolve iniciativa emprendedora.

 FAXB1.3.5. Traballa en equipo mantendo unha comunicación fluída
cos  seus  compañeiros  e  coas  súas  compañeiras  para  o
desenvolvemento do proxecto de empresa.

Bloque 2. A organización interna da empresa. Forma xurídica e recursos

 B2.1. Analizar a organización interna da empresa, a forma xurídica,
a localización e os recursos necesarios,  e valorar as alternativas
dispoñibles e os obxectivos marcados co proxecto.

 FAXB2.1.1.  Recoñece  os  obxectivos  e  os  fins  da  empresa,  e
relaciónaos coa súa organización.

 FAXB2.1.2.  Reflexiona  sobre  o  papel  da  responsabilidade  social
corporativa, e valora a existencia dunha ética dos negocios.

 FAXB2.1.4. Interpreta a información que proporciona o organigrama
dunha empresa e a importancia da descrición de tarefas e funcións
para cada posto de traballo.

 FAXB2.1.5. Realiza unha previsión dos recursos necesarios para o
desenvolvemento do proxecto de empresa.

Bloque 4. O plan de aprovisionamento

 B4.1.  Establecer  os  obxectivos  e  as  necesidades  de
aprovisionamento.

 FAXB4.1.1. Deseña un plan de aprovisionamento da empresa.

 FAXB4.1.2. Aplica métodos de valoración de existencias.

 B4.2. Realizar procesos de selección de provedores analizando as  FAXB4.2.1.  Identifica  os  tipos  de  documentos  utilizados  para  o



condicións técnicas. intercambio de información con provedores.

 FAXB4.2.2. Utiliza diferentes fontes para a procura de provedores en
liña e offline.

 FAXB4.2.3.  Relaciona  e  compara  as  ofertas  de  provedores,
utilizando diversos criterios de selección, e explica as vantaxes e os
inconvenientes de cada unha.

 B4.3. Planificar a xestión das relacións con provedores, aplicando
técnicas de negociación e comunicación.

 FAXB4.3.1.  Identifica  e  aplica  técnicas  de  negociación  e
comunicación.

 FAXB4.3.2.  Recoñece  as  etapas  nun  proceso  de  negociación  de
condicións de aprovisionamento.

Bloque 5. Xestión comercial e márketing na empresa

 B5.1. Desenvolver a comercialización dos produtos ou servizos da
empresa e o plan de márketing.

 FAXB5.1.2.  Explica  as  características  da  clientela  potencial  da
empresa e identifica o comportamento dos competidores desta.

 FAXB5.1.3. Aplica procesos de comunicación e habilidades sociais
en situacións de atención á clientela e operacións comerciais.

 FAXB5.1.4.  Realiza  unha previsión  de  vendas  a  curto  e  a  medio
prazo, manexando a folla de cálculo.

 B5.2.  Fixar  os  prezos  de  comercialización  dos  produtos  ou  os
servizos, e comparalos cos da competencia.

 FAXB5.2.1.  Reflexiona  sobre  as  estratexias  de  prezos  tendo  en
conta as características do produto ou do servizo, e argumenta sobre
a decisión do establecemento do prezo de venda.

 B5.3.  Analizar  as  políticas  de  márketing  aplicadas  á  xestión
comercial.

 FAXB5.3.1. Elabora un plan de medios onde se describan as accións
de promoción e publicidade para atraer a clientela potencial, facendo
especial fincapé nas aplicadas en internet e dispositivos móbiles.

 FAXB5.3.2. Valora e explica as canles de distribución e venda que
pode utilizar a empresa.

Bloque 7. Xestión da contabilidade da empresa

 B7.1. Contabilizar os feitos contables derivados das operacións da
empresa,  cumprindo  os  criterios  establecidos  no  Plan  Xeral  de
Contabilidade (PXC).

 FAXB7.1.1. Opera cos elementos patrimoniais da empresa, valora a
metodoloxía contable e explica o papel dos libros contables.

 FAXB7.1.2.  Analiza  e  representa os  principais  feitos contables  da
empresa.

 FAXB7.1.3. Identifica o concepto de amortización e procede ao seu
rexistro contable.

 FAXB7.1.4. Analiza e asigna os gastos e os ingresos ao exercicio
económico ao que correspondan, con independencia das súas datas
de pagamento ou cobramento.

 FAXB7.1.5. Distingue as fases do ciclo contable, analiza o proceso
contable  de  pechamento  de  exercicio  e  determina  o  resultado
económico obtido pola empresa.

 FAXB7.1.6.  Analiza  as  obrigas  contables  e  fiscais,  e  a
documentación  correspondente  á  declaración-liquidación  dos
impostos.

 FAXB7.1.7.  Manexa a nivel  básico unha aplicación  informática  de
contabilidade,  onde  realiza  todas  as  operacións  necesarias  e
presenta o proceso contable correspondente a un ciclo económico.



2. Avaliación e cualificación 
  Avaliación Procedementos; Semanalmente se envian

• Ejercicios Teóricos, respuestas de preguntas
• Resolución de problemas

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 :
Calcularase a media das dúas primeiras avaliacións mais  os traballos do terceiro 
trimestre. As ponderacíons serán  40,40 e 20 ( 1ª e 2ª Av 40% e 20  os traballos 
do 3º trimestre), con duas excepcións:
Os alumnos coa 1ª e 2ª av. Aprobadas, si non eviaron traballos ou resultasen 
perjudicados con este cálculo, manterase a media das duas primeiras av.
Aqueles alumnos que a media aritmética  sexa inferior a 5 , e fixeron todos os 
traballos do terceiro trimestre terán un 5

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 
3. Simulador YBT


