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1. INDRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

No Decreto 86/2015 sinálase que “Todas as persoas terán que emprender na súa vida persoal e 

laboral, terán que innovar e procurar novas respostas, no mundo globalizado e cambiante ao que se 

enfrontan, aínda que non todas logran levar a cabo un proxecto empresarial propio.” Os cambios 

habidos no mercado de traballo esixen que o sistema educativo contribúa a proporcionar as 

ferramentas necesarias para se enfrontar este mundo globalizado. 

 

Consciente do déficit emprendedor que padecemos en relación a outros países, a Unión Europea vén 

promovendo o seu fomento instando os estados membros a crear as condicións para que poidan 

prosperar as iniciativas emprendedoras. No Consello Europeo de Lisboa de marzo de 2000 

recoñeceuse a necesidade do fomento das iniciativas emprendedoras desde o ámbito educativo, así 

como a necesidade de crear políticas de educación e de formación que fomenten a cultura 

emprendedora e innovadora como motor da innovación, da competitividade, da creación de 

emprego e do crecemento económico. 

 

Mediante a formación que proporciona a materia, preténdese ofrecer ao alumnado un referente 

suficiente para que adopten decisións respecto ao seu futuro académico e profesional, ao constituír 

unha axuda no seu proceso de desenvolvemento integral como persoa e como futuros traballadores 

e/ou emprendedores. 

 

Na materia de Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial é indispensable a vinculación a 

contextos reais, así como xerar posibilidades de aplicación dos contidos adquiridos. 

 

Por último, compre sinalar que se trata dunha materia introdutoria aos módulos de Empresa e Iniciativa 

Emprendedora e de Formación e Orientación Laboral. Preténdese abordar os temas de forma práctica, 

alcanzable e sinxela, tendo en conta que o alumnado ten escasos coñecementos previos. 

 

No curso actual hai 12 alumnos/as matriculadas en IAEE da opción de aplicadas. 

Hai un repetidor que proviene da comunidade Canaria 

 

 

 



 

2. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 
No Decreto 86/2015 sinálanse os obxectivos da ESO no artigo 10: 

 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades 

que lles permitan: 

 

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 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 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. 

 
 

En relación cos contidos propostos para a ESO, concretamos para a materia de Inicación á Actividade 

Emprendedora e Empresarial no curso de 4º, os seguintes obxectivos xerais da materia: 
 

 Deseñar un proxecto de carreira profesional propia relacionando as posibilidades do contorno 

coas calidades e aspiracións persoais valorando a opción do autoemprego e a necesidade de 

formación ao longo da vida. 

 

 Comprender o concepto de empresa e valorar o seu papel como axente xerador de riqueza e 

motor económico 

 Valorar a figura do  emprendedor  como  axente social promotor do desenvolvemento e a innovación. 

 

 Desenvolver o espírito emprendedor  fomentando as actitudes,  capacidades e habilidades precisas. 

Mellorar as capacidades de traballo en equipo, negociación, resolución de conflitos e planificación. 

 

 Definir  os  aspectos  xerais  e  os  elementos  necesarios  para  levar  a  cabo  un  proxecto 

emprendedor. 

 

    Buscar, seleccionar e interpretar información, utilizala de forma crítica e responsable. 

 
    Empregar as TIC como ferramentas de traballo eficaces na vida cotiá e na xestión empresarial. 

 
    Identificar as normas e institucións que interveñen nas relacións laborais. 

 



 

 Coñecer o sistema de protección social en relación a prácticas empresariais reducindo os riscos laborais 

asociados á súa actividade. 

 

 Interpretar,   de   modo   xeral,   procesos   produtivos,   información   contable   e   procesos 

administrativos das empresas, identificando as principais funcións e responsabilidades das persoas que 

interveñen en cada unha. 

 

 Identificar as principais características dos tipos de empresas máis representativas segundo a súa 

clasificación xurídica identificando as posibilidades máis axeitadas para cada realidade empresarial. 

 

 Enumerar as administracións públicas que teñen relación coa posta en marcha de empresas 

recompilando os principais documentos necesarios. 

 

    Comprender as diferentes fontes de financiamento empresarial. 

 
 Presentar un estudo de viabilidade económico-financeira a medio prazo do proxecto  de empresa 

aplicando condicións reais de produtos financeiros analizados e previsións de vendas segundo un 

estudo do contorno mediante unha aplicación informática tipo folla de cálculo manexando ratios 

financeiras básicas. 

 

 Comprender e coñecer a fiscalidade empresarial, e a súa importancia para o sostemento da 

sociedade 

 

3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS. 
RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA 
MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS 

 

As competencias clave do currículo serán as seguintes: 
 

 

CCL          Comunicación lingüística 
 

CMCCT       Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
 

CD           Competencia dixital 
 

CAA          Aprender a aprender 
 

CSC          Competencias sociais e cívicas 
 

CSIEE        Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
 

CCEC         Conciencia e expresións culturais 
 
 

Indicadores cos que a materia de Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial contribúe á 

adquisición destas competencias clave: 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 



 

A materia esixirá dos alumnos que utilicen as diversas formas da linguaxe como instrumento de 

comunicación oral e escrita. Os alumnos e as alumnas veranse obrigados a expresar pensamentos, a xerar 

ideas, formarse xuízos críticos, a dialogar, a organizar a información (tanto a propia como a xerada por 

outros). Así mesmo, a materia préstase a que os alumnos desenvolvan as capacidades lingüísticas orais, 

expoñendo as ideas, presentando proxectos e produtos, promocionándoos e relacionándose cos potenciais 

clientes e provedores. Indicadores: 

 

•   Dialogar: escoitar e falar na aula e no equipo de traballo. 

 
•   Buscar, recompilar e procesar información obtida de fontes diversas. 

 
• Expoñer opinións razoadas por escrito e de forma oral ao participar en debates sobre 

diversas cuestións de actualidade. 

 

• Elaborar, individualmente ou en grupo, traballos e exposicións orais sobre temas  da 

materia, utilizando o vocabulario pertinente e a corrección formal axeitada. 

 

•   Adaptar a comunicación ao contexto. 

 
•   Formular e expresar os propios argumentos dun xeito convincente e axeitado ao contexto. 

 

• Utilizar, interpretar e elaborar distintos tipos de mapas, gráficos e táboas estatísticas, 

utilizándoos como fonte de información e medios de análise e síntese. 

 

•   Xerar ideas, hipótese e supostos propios. 

 
•   Adoptar decisións e formar xuízos propios. 

 
•   Eliminar estereotipos e expresións sexistas. 

 
•   Realizar críticas con espírito construtivo. 

 
•   Usar a comunicación para resolver conflitos. 

 
•   Ter en conta opinións distintas á propia. 

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 
A  adquisición  desta  competencia matemática suporá utilizar e  relacionar os  números,  as  súas 

operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e razoamento matemático, tanto para producir e 

interpretar distintos tipos de información, coma para ampliar o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e para resolver problemas relacionados coa vida cotiá, as finanzas persoais e o 

mundo laboral e empresarial. Indicadores: 

 

•   Comprender as argumentacións matemáticas máis habituais aplicadas á vida da empresa. 

 
•   Seguir determinados procesos de pensamento (como a indución e a dedución). 

 



 

•   Integrar o coñecemento matemático con outros tipos de coñecemento. 

 
•   Expresarse e comunicarse na linguaxe matemática. 

 
•   Estimar e axuizar a lóxica e validez de argumentacións e informacións. 

 
• Identificar situacións cotiás que requiren a aplicación de estratexias de resolución de 

problemas. 

 

• Seleccionar as técnicas axeitadas para calcular, representar e interpretar a realidade a partir da 

información dispoñible. 

 

• Manexar os elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, 

elementos   xeométricos,   etc.) en situacións  reais ou simuladas da vida cotiá. 

• Empregar  ferramentas  matemáticas  e  tecnolóxicas  na  axuda  da  toma  de  decisións 

intelixentes en materia financeira, mantendo unha actitude crítica e analítica ante todas as ofertas 

que se presentan no mercado. 

 

Competencia dixital 

 
Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, 

e para transformala en coñecemento. Implica: Ser unha persoa autónoma, eficaz, responsable, crítica e 

reflexiva ao seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas fontes, as distintas ferramentas tecnolóxicas 

e os distintos  soportes. Indicadores: 

 

•   Acceder á información utilizando técnicas e estratexias específicas. 
 

 

•   Buscar, seleccionar, rexistrar, tratar e analizar a información. 

 
• Aplicar en distintas situacións e contextos os diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización, así como as linguaxes e soportes máis frecuentes. 

 

•   Facer uso habitual dos recursos tecnolóxicos dispoñibles. 

 
• Avaliar e seleccionar novas fontes de información e innovacións tecnolóxicas en función da súa 

utilidade para acometer tarefas. 

 

•   Procesar e xestionar axeitadamente a información. 

 
• Usar as tecnoloxías da información e a comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

 

•   Xerar producións responsables e creativas. 

 
 
Competencia de aprender a aprender 

 



 

Aprender a aprender supón dispoñer de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continuar 

aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e autónoma de acordo aos propios obxectivos e necesidades. 

Indicadores: 

 

•   Ser consciente das propias capacidades (intelectuais, emocionais e físicas.) 

 
• Coñecer as propias potencialidades e carencias. Tirar proveito das primeiras e motivarse a 

superar as segundas 

 

•   Ter conciencia das capacidades de aprendizaxe. 

 

•   Xestionar e controlar as propias capacidades e coñecementos. 

 
•   Identificar e manexar a diversidade de respostas posibles. 

 
•   Saber transformar a información en coñecemento propio. 

 
•   Aplicar os novos coñecementos e capacidades en situacións parecidas e contextos diversos. 

 
•   Aceptar os erros e aprender dos demais. 

 
•   Formularse metas alcanzables a curto, medio e longo prazo. 

 
•   Ser perseverantes na aprendizaxe. 

 
•   Administrar o esforzo, autoavaliarse e autorregularse. 

 
•   Afrontar a toma de decisións racional e criticamente. 

 
•   Adquirir responsabilidades e compromisos persoais. 

 
•   Adquirir confianza en si mesmo e gusto por aprender. 

 
•   Ser capaz de traballar de forma cooperativa e mediante proxectos. 

 
•   Planificar e organizar actividades e tempos. 

 
Competencia sociais e cívicas 

 
• Esta  competencia  fai  posible  comprender  a  realidade  social  en  que  se  vive,  cooperar, convivir 

e exercer a cidadanía democrática nunha sociedade plural, así como comprometerse a contribuír á 

súa mellora. 

 

• Comprender a pluralidade e o carácter evolutivo das sociedades actuais e os trazos e valores do 

sistema democrático. 

 

•   Reflexionar de forma crítica e lóxica sobre os feitos e problemas. 

 
•   Ser conscientes da existencia de diferentes perspectivas para analizar a realidade. 

 



 

•   Tomar decisións e responsabilizarse destas. 

 
• Ser capaz de poñerse no lugar do outro e comprender o seu punto de vista aínda que sexa 

diferente do propio. 

 

• Utilizar o xuízo moral para elixir e tomar decisións e elixir como comportarse ante 

situacións. 

•   Manexar habilidades sociais e saber resolver os conflitos de forma construtiva. 

 
• Valorar a diferenza e recoñecer a igualdade de dereitos, en particular entre homes e 

mulleres. 

 

•   Comprender e practicar os valores das sociedades democráticas. 

 
•   Contribuír á construción da paz e a democracia. 

 
• Dispoñer dunha escala de valores construída de forma reflexiva, crítica e dialogada e usala de 

forma coherente para afrontar unha decisión ou conflito. 

 

• Ser conscientes dos cambios demográficos e o progresivo envellecemento da poboación nos 

países desenvolvidos. 

 

Competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 
Esta competencia refírese á adquisición da conciencia e aplicación dun conxunto de valores e actitudes 

persoais interrelacionadas. Supón transformar as ideas en accións, é dicir, planificar e levar a cabo 

proxectos. Tamén obriga a dispoñer de habilidades sociais de relación e liderado de proxectos. Indicadores: 

 

•   Afrontar os problemas e aprender dos erros. 
 

 

•   Calcular e asumir riscos. 

 
•   Coñecerse a si mesmo. Ser autocrítico e ter autoestima. 

 
•   Controlarse emocionalmente 

 
•   Elixir con criterio propio. 

 
•   Ser creativo e emprendedor 

 
•   Ser perseverante e responsable. 

 
•   Ter actitude positiva ao cambio. 

 
•   Adecuar os seus proxectos ás capacidades. 

 

 

•   Buscar as solucións e elaborar novas ideas. 

 
•   Identificar e cumprir obxectivos. 

 



 

•   Imaxinar e desenvolver proxectos. 

 
•   Planificar e tomar decisións. 

 

 

•   Organizar de tempos e tarefas. 

 
•   Saber dialogar e negociar. Ser asertivo. Ser flexible nas formulacións. 

 
•   Ter espírito de superación. 

 
•   Traballar cooperativamente. 

 

O Decreto 86/2014 establece as relacións entre as competencias clave, os criterios de avaliación e 

os estándares de aprendizaxe, formando o perfil competencial da materia: 
 

Estánd 
ares de 
aprend 

Competencias clave  Estánda Competencias clave 

 C
C

L
 

 C
M

C
C
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D
 

 C
A

A
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SC
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SI
E
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 C
C

E
C

   

 C
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M
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A
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E
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IAEEB1.1    X  X   IAEEB2.3. X x x   x  

IAEEB1.1   X X  X   IAEEB2.3.  X X X  X  

IAEEB1.2    X  X   IAEEB2.3.  X X   X  

IAEEB1.3     X X   IAEEB3.1.  X    X  

IAEEB1.3  X   X X   IAEEB3.1.  X x   X  

IAEEB1.3 X    X X   IAEEB3.1.  X   X   

IAEEB1.3  X  X  X   IAEEB3.1.  X  X  X  

IAEEB2.1    X  X   IAEEB3.2.  X x   X  

IAEEB2.1  X X   X   IAEEB3.2.  X X   X  

IAEEB2.1 X X    X   IAEEB3.3.  X X X  X  

IAEEB2.1 X X    X   IAEEB3.3.  X X X  X  

IAEEB2.2  X x X     IAEEB3.3.  X X   X  

IAEEB2.2 X X X   X   IAEEB3.3.    X X   

 T 5 1 1 1 5 2 0 
 
 

 
Para  unha  adquisición  eficaz  das  competencias  e  a  súa  integración  efectiva  no  currículo, 

deseñaranse actividades de aprendizaxe integradas que permitan ao alumnado avanzar cara aos 

resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Destaca especialmente o 

desenvolvemento das competencias de sentido de iniciativa e espírito emprendedor, a matemática e 

en ciencia e tecnoloxía, a dixital e a de aprender a aprender.



 

Obxect- 
ivos 

Estándares 
aprendizaxe 

 

Bloque 
 

Unidades 
 

Sesións 
Avalia- 
ción 

e 
g 

IAEEB1.1.1 

IAEEB1.1.2. 

Bloque 1. Autonomía persoal, liderado e 

innovación 
 B1.1. Autonomía e autocoñecemento. 

A iniciativa emprendedora e o/a 
empresario/a na sociedade. 

1. Itinerario formativo e persoal e 

iniciativa emprendedora 

Emprendemento e sociedade. Concepto de emprendedor. importancia 

económica e social  do emprendedor. A motivación por emprender. 

Mitos sobre o emprendedor. 
Valores e  habilidades    do  emprendedor.   Calidades persoais. 
Habilidades  sociais:  o traballo  en  equipo e  a  comunicación. 
Habilidades de dirección. Creatividade e innovación empresarial. 
Autonomía e autocoñecemento. O itinerario formativo e carreira 
profesional: a toma de decisións sobre o itinerario persoal. 

 
 
 
 

 
9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª 

b 
g 

IAEEB1.2.1.  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. 

a 

c 

g 

m 

IAEEB1.3.1. 

IAEEB1.3.2. 

IAEEB1.3.3. 

IAEEB1.3.4. 

 B1.4. Dereito do traballo. 

 B1.5. Dereitos e deberes derivados 

da relación laboral. 

 B1.6. Contrato de traballo e negociación 

colectiva. 
 B1.7. Seguridade Social. Sistema de 

2. Cuestións de dereito laboral que 
nos interesan a todos 

Dereito do traballo. 
Dereitos e deberes derivados da 
relación laboral. Contrato de traballo e 

negociación colectiva. Seguridade 

Social. Sistema de protección. 

 

 
 
 
 

9 

d 
g 

IAEEB2.1.1. 
IAEEB2.1.2. 

Bloque 2. Proxecto de empresa 
 B2.1. Idea de proxecto de empresa. 

Avaliación da idea. O contorno e o papel 
social da empresa. 

 B2.2. Elementos e estrutura da empresa. 

 B2.3. Plan de empresa. 

3. O proxecto emprendedor 

A idea emprendedora. Como atopar ideas. 

Análise do contexto. Detección de oportunidades de 

negocio: SCAMPER. 
Xeración e maduración das ideas para un proxecto emprendedor. A 
valoración das ideas xeradas e a elección da idea de negocio. 
A empresa: concepto, funcións, elementos. O contorno especifico. 

 
 
 
 
 

6 

 

 

 

4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE: SECUENCIACIÓN E TEMPORIZACIÓN 
 

 
Os tres bloques de contidos do currículo, divídense en 10 unidades didácticas. Repartiranse así ao longo das tres avaliacións: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

protección Emprego e desemprego 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 IAEEB2.1.3. 

IAEEB2.1.4. 

 B2.4. Planificación na empresa. 4. Planificación e organización empresarial. 

Planificación de tarefas. Análise DAFO e estratexias empresariais. 
Distintas formas de organizar a empresa. Distribución de funcións 
e tarefas. O organigrama. 
A función de dirección. A motivación no traballo. Resolución de 
conflitos: o liderado. Decisións previas á posta en marcha dunha 

 

 
 
 

6 

 

 

 



 

humanos.   Documentos   comerciais   de necesidade. Plan Xeral de Contabilidade. 
cobramento e pagamento. Arquivo. Patrimonio. Balance. Elementos patrimoniais e contas. Estrutura 

 económica e financeira. A conta de Perdas e Ganancias. 
 Rendibilidade. 
 Os recursos humanos e a 
 súa xestión  Selección e 
 8. Documentación empresarial 

Técnicas de comunicación e 

 

 

Obxect- 
ivos 

Estándares 
aprendizaxe                                          Bloque                                                                        Unidades                                            Sesións 

Avalia- 
ción

 

g                 IAEEB2.3.2.    B2.6. Actividades na empresa. Función de 
h                                                   produción. Función comercial e de 
l                                            márketing. 

 

5. Función de produción 

Aprovisionamento: tipos de inventarios e 

custes. Just in time. A función de                                                                
9 

produción: custes de produción
IAEEB2.3.1.                                                                        6. Función comercial e de marketing 

A investigación de mercados.  Segmentación.                                                                             
2ª 

Políticas de produto e de prezo. Deseño da imaxe corporativa:                        
9
 

Marca e logotipo. A difusión do proxecto; a distribución. 
A com nicación: promoción e p blicidade  fórm  las para atraer á

b                 IAEEB2.2.1.    B2.5. Información na empresa. Información 
g                                                       contable.  Información de   recursos 
h 

7. Contabilidade xestión dos recursos humanos 

O ciclo de actividade da empresa. Contabilidade: concepto e 
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IAEEB2.2.2. 
 

a                 IAEEB3.1.1. 

d                 IAEEB3.1.2. 

g                 IAEEB3.1.3. 

h                 IAEEB3.1.4.. 
l

 
 
 
 

Bloque 3. Finanzas 

 B3.1. Tipos de empresa segundo a súa forma 

xurídica. 

 B3.2. Elección da forma xurídica. 

negociación. Carta de emprego e curriculum                                              9 
vitae.                                                                                                              3º 

9. A constitución da empresa e posta en marcha. 
A forma xurídica. O empresario individual e as sociedades. Tipos e 
criterios de elección. Os trámites de constitución e posta en marcha. 
Protección de datos de carácter persoal. 
As axudas aos proxectos emprendedores. Entidades e organismos de               9

g                 IAEEB2.3.3.    B2.7. Axudas e apoio á creación de empresas. 
h 

l 

apoio.



 

 
 

Obxect- 
ivos 

Estándares 
aprendizaxe 

 

Bloque 
 

Unidades 
 

Sesións 
Avalia- 
ción 

b 

f 

g 

IAEEB3.2.1.. 

IAEEB3.2.2. 

 B3.4.  Fontes  de   financiamento    das 

empresas: externas (bancos, axudas e 

subvencións, e crowdfunding) e internas 

(accionistas,  investidores/as e aplicación 

10. As finanzas da empresa e as obrigas 
fiscais 

Recursos financeiros. Aplicación e orixe dos recursos: 

balance de situación. O financiamento necesario: interno 

e externo. A curto e a longo prazo. 

Fontes de financiamento e a súas clases. Medios de cobro e 

pagamento. Produtos financeiros e bancarios para pequenas e 

medianas empresas. Rendibilidade e viabilidade do 

proxecto. A previsión dos resultados. O 

orzamento de tesourería. Impostos que 

afectan as empresas. 

Calendario fiscal. 
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b 

f 

g 

l 

ñ 

IAEEB3.3.1. 

IAEEB3.3.2. 

IAEEB3.3.3. 

IAEEB3.3.4. 

 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. 



 

5. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: CRITERIOS 
DE AVALIACIÓN, GRAO MÍNIMO PARA SUPERAR A MATERIAA E 
PROCEDEMENTOS E INSRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 
Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe para superar a materia 

 
Para superar a materia hai que demostrar, en principio, un grao mínimo do 50% de consecución 

 

en cada estándar, salvo nos considerados como complementarios, nos que non haberá mínimo. 

Considérase que todos os estándares teñen o mesmo peso ou ponderación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

 
Os procedementos e instrumentos de avaliación a utilizar co fin de coñecer o grado de consecución 

dos estándares de aprendizaxe serán os seguintes: 
 

PROCEDEMENTOS: INSTRUMENTOS: 

PROBAS ESCRITAS (PE) 

Faranse un mínimo de dúas probas por 

avaliación. Serven para avaliar: 

• Os conceptos, procedementos ou 
actitudes que deben ser reforzados. 

• A organización do propio proceso 
de ensinanza aprendizaxe. 

Tamén serven para que o alumno se dea conta 
dos seus avances e dificultades. 

Obxectivas, con preguntas moi concretas. 

Abertas, con preguntas ou temas nas que o alumno debe 
construír as respostas. 

Resolución de problemas. 

PRODUCIÓNS DOS ALUMNOS 

(PA) 

Resumos, esquemas e mapas 

conceptuais. Producións orais. 

Traballos de investigación. 

Exercicios e actividades: test, 

cuestións teóricas, resolución de 

problemas. 

Análise de noticias de 

actualidade. Análise de 

gráficos e mapas,... 

Traballos de simulación empresarial. 

Poden ser orais ou escritas, en papel ou 

mediante a  Aula Virtual.  

Pódese  utilizar:  listas de control,  escalas  de observación, 

fichas de autoavaliación,  ficha de traballo  individual  ou 

grupal, informes de tarefas,... 

Serven para informar sobre: 

•  A calidade, a exposición, a coordinación, o interese, a 
capacidade crítica e participación en debates e a iniciativa 
para realizar  indagacións. 

•  A cantidade   e  calidade   dos coñecementos   adquiridos. 
Ademais da aplicación práctica dos mesmos. 

•  A  corrección á  hora  de  presentar os  traballos e 
actividades. 

•  A busca e selección da información de distintas fontes. 

•  A capacidade de síntese e análise. 

•  A asistencia  e seguimento  das unidades  didácticas  e dos 
exercicios propostos. 

Tamén serven para ensinar  ao alumnado a responder  ás 
preguntas. 



 

 

PROCEDEMENTOS: INSTRUMENTOS: 

OBSERVACIÓN DIRECTA (OD) 

Serve para informar sobre: 

•  A participación activa na clase. 

•  O interese polo traballo. 

•  O uso ordenado de todo o material entregado. 

•  A orde e o método ao realizar as tarefas. 

•  O respecto e tolerancia cos compañeiros. 

•  A coordinación e comunicación nos 
grupos de traballo. 

•  A creatividade e a expresión das propias ideas. 

•  A capacidade de busca de solucións a 

problemas. 

•  A asistencia e puntualidade. 

Escalas de observación 

Por categorías (Sempre, Ás veces, Nunca), numérica (de 1 a 4, 
de 1 a 5, ou de 1 a 10) ou descritiva (frases como "Traballa 
e trae o material pero non toma iniciativas" ou "Suxire ideas e 
traballa axeitadamente"). 

Listas de control 

Caracterízase por aceptar soamente dúas características: si ou 
non, lógrao ou non o logra. 

Rexistro anecdótico 

Recollen comportamentos  non previsibles  que achegan 
información cualitativa significativa para valorar carencias ou 
actitudespositivas. 

Diarios de clase 

Rexistro das tarefas diarias realizadas en clase. 

INTERCAMBIOS ORAIS COS 

ALUMNOS (IO) 

Serve para o seguimento dos avances e 
dificultades sobre o aprendizaxe dos contidos: 

Preguntas de exploración  en clase 
Serven  para informar sobre o dominio dos 
conceptos por parte do alumnado e a 
súa capacidade de expresión oral. 

Entrevista, diálogo, posta en 
común,…O diálogo co alumnado 
(individual ou en grupo) serven para o 

Empregarase o diario de clase do profesor, listas de control, 

fichas de coavaliación,… 

Non é necesario  empregar instrumentos  se se trata de 
episodios breves. 

No caso das preguntas  de exploración  formuladas  pola 
profesora, levarase unha lista de control. Ten o obxectivo de 
fomentar a participación na aula e a atención do alumnado. 

 

 
 
 

Feitas estas aclaracións, na táboa seguinte procederanse a desenvolver os estándares  de 

aprendizaxe avaliables, vinculando con cada un deles cos seguintes aspectos: 

 

    Os criterios de avaliación e competencias clave indicados no currículo. 

 
ades didácticas nas que se divide a materia. 

 
 O grao mínimo de consecución: en xeral do 50%, salvo nos considerados complementarios 

 

nos que non se establece un mínimo. 
 

rumentos de avaliación a empregar (o reparto entre as producións do alumnado e as 

probas escritas; a observación directa e os intercambios orais empregaranse para o redondeo 

da cualificación).



 

 

 
 

 
Criterios de avaliación 

Comp. 
clave 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 

Producións 
alumnad 

Probas 
escritas 

Unidade 
Didáctica 

 B1.1.      Describir     as 

calidades persoais e  as 

destrezas  asociadas   á 

iniciativa emprendedora, 

analizando os requisitos de 

distintos postos de traballo 

e  actividades 

empresariais. 

CSIEE 
CAA 

 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 

 

 
 

50% 

 

 
 

50% 

 

 
 

50% 

1. Itinerario 
formativo e 
persoal e 
iniciativa 
emprendedor
a 

CD 

CAA 

CSIEE 

 
 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 

 

 
50% 

 

 

 
 

50% 

 

 
 

50% 

 B1.2.  Tomar  decisións 

sobre  o  itinerario vital 

propio comprendendo   as 

posibilidades de emprego, 

o autoemprego e a carreira 

CAA 
CSIEE 

 
 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. 

 

 
 

50% 

 

 
 

50% 

 

 
 

50% 

 B1.3.     Actuar    como 

futuro/a traballador/a 

responsable coñecendo os 

seus 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. 

CSC 

CSIEE 

 IAEEB1.3.1. Identifica as normas e as institucións que 

interveñen nas relacións entre os/as traballadores/as e 

as  empresas,   en relación co funcionamento   do 

mercado de traballo. 

 

 
 

50% 

 

 
 

50% 

 

 
 

50% 

2. Cuestións de 
dereito laboral 
que nos 
interesan a 
todos. 

CSC 

CSIEE 

CMCCT 

 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. 

 

 
 

50% 

 

 
 

50% 

 

 
 

50% 

CCL 

CSC 

CSIEE 

 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 

 

 
 

50% 

 

 
 

50% 

 

 
 

50% 

CSIEE 

CAA 

CMCCT 

 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 

 

 
 

50% 

 

 
 

50% 

 

 
 

50% 



 

 
Criterios de avaliación 

Comp. 
clave 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 

Producións 
alumnad 

Probas 
escritas 

Unidade 
Didáctica 

 B2.1. Crear un proxecto 

de  empresa na  aula e 

describir  as características 

internas e a súa relación co 

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 

CSIEE 
CAA 

 IAEEB2.1.1. Determina a oportunidade dun 
proxecto de empresa, identificando as características 
e tomando parte na actividade que a empresa 

 

50% 
 

50% 
 

50% 
3. O 
proxecto 
emprendedor. 

CSIEE 

CMCCT 

CD 

 IAEEB2.1.2. Identifica as características internas 

e externas da empresa en proxecto, así como os 

elementos  que constitúen  o contono  específico 

 
 

50% 

 
 

50% 

 
 

50% 

CSIEE 

CCL 

CMCCT 

 
 IAEEB2.1.3.   Describe a  relación da  empresa 

proxectada co  seu  sector, a   súa  estrutura 

organizativa e as funcións de cada departamento, 

 
 

50% 

 
 

50% 

 
 

50% 

4. Planificación e 
organización 
empresarial. 

CCL,c
mcct 
CSIEE 

 

 

 
 EE 2.1.               ocum       
planificación das funcións da empresa en proxecto,         

 

50% 
 

50% 
 

50% 

 B2.3.  Realizar  actividades 

de produción       e 

comercialización propias 

da  empresa proxectada, 

aplicando técnicas   de 

comunicación e traballo en 

equipo 

CSIEE 

CMCCT 

CD 

 IAEEB2.3.2.  Desenvolve  tarefas de produción 

e/ou comercialización  na empresa  en proxecto 

segundo os plans de control prefixados: simulando a 

 
 

50% 

 
 

50% 

 
 

50% 

5. Función de 
produción 

 
CCL 

CSIEE 

CD 

                    i 
 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 

 
 

50% 

 
 

50% 

 
 

50% 

6. Función 
comercial e de 
marketing 

 B2.2.     Identificar    e 

organizar a   información 

das áreas da empresa en 

proxecto aplicando os 

métodos correspondentes á 

tramitación documental 

empresarial 

 CD 
CMCCT 

CAA 

i                    
 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 

 
 

50% 

 
 

50% 

 
 

50% 

7. Contabilidade 
e xestión dos 
recursos 

CCL 

CSIEE 

CD 

IAEEB2.2.2. transmite información entre ás áreas e  

a clientela da empresa en proxecto, recoñecendo e 

aplicando técnicas de comunicación e negociación, e 

 
 

50% 

 
 

50% 

 
 

50% 

h8. Documentación 
empresarial 

 B3.1. Describir as formas 
CMCCT 
CSIEE 

CMCCT 

 
IAEE3.1.1 Distingue as formas xurídicas 
das empresas e indica as esixencias de 
cpital 

 

50% 
 

50% 
 

50% 
9. A constitución 
da  empresa e 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elabora docuentos para a



 

xurídicas das empresas en 
relación  coas 

responsabilidades legais 

CD 

CMCCT 

 IAEEB3.1.2.  Identifica e   enumera  as 

administracións  públicas  implicadas  na posta en 

marcha de empresas 

 
50% 

 
50% 

 
50% 

posta            en 
marcha. 

       

       

       

       

 

 

 

 

CSIEE 

 

 CSC 

CMCCT 

IAEEB3.1.3 Valora aas tarefas de apoio, rexistro, control e 

fiscaización que realizan las autoridades 

50% 50% 50%  

CAA 

CSIEE 

CMCCT 

IAEEB3.1.4 Slecciona a forma jurídica máis axeitaada en 

cada caso Segundo a actividade que se vaia desenvolver, o 

número de emprendedores/ras 

50% 50% 50% 

B2.3. Realizar actividades de 

produción e comerciallización 

propias 

CD 

CMCCT 

CSIEE 

IAEEB2.3.3 Compila datos sobre os apoios á creación de 

empresas tanto do contorno próximo como do territorial, 

estatal ou europeo, e selecciona 

50% 50% 50% 

B3.2 Identificar as fonts de 

financiaento das empresas 

propias de cada forma 

xurídica, incluíndo as exernas 

e internas 

CSIEE 

CMCCT 

CD 

IAEEB3.2.1 determina os investimentos necesarios para a 

posta en marcha dunha empresa 

50% 50% 50% 10. Finanzas e 

obrigas fiscais 

CMCCT 

CD 

CSIEE 

IAEEB3.2.2 Caracteriza de xeito básico as posibilidades de 

financiamento das empresas 

50% 50% 50% 

B3.3 Recoñecer a necesidade 

de planificar o negocio das 

empresas ligándola á prevision 

da evolución do sector e da 

economía nacioanal, así como 

da planificación financier e 

fiscal 

CD 

CSIEE 

CAA 

CMCCT 

IAEEB3.3.31Presenta un estudo de viabilidade económico-

financiero a medio prazo do proxecto da empresa, 

aplicando condiciónd reais de productos financieros 

analizados e previsions de vendas 

50% 50% 50% 

CCA 

CSIEE 

CMCCT 

IAEEB 3.3.2 Analiza os productos finacieros máis 

axeitados de entre as entidades finacieras do ámbito para 

cada tipo de empresa, vlorando o custo 

50% 50% 50% 

CMCCT 

CD 

CSIEE 

IAEEB3.3.3. Identifica as obrigas fiscais das empresas 

Segundo a súa actividade e a súa forma 

50% 50% 50% 

CSC 

CAA 

IAEEBB 3.3.4 Valora a achega que supón a carga 

impositiva das empresa á riqea nacional 

50% 50% 50% 

 



 

6. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
 

Aspectos xerais 

 
Hai que ter en conta que se trata dunha materia nova para o alumnado, os coñecementos previos 

son escasos e, frecuentemente, carentes de contido. 

 

Preténdese que o alumnado non só adquira os coñecementos obxecto desta materia, senón tamén 

que logre autonomía na construción do seu propio coñecemento. 

 

Estratexias metodolóxicas 

 
O curso organizarase mediante unha serie de estratexias de ensinanza ou formas de presentar a 

materia: 

 

− Estratexias expositivas para a presentación de feitos e conceptos e establecer o esquema de 

contidos contando co apoio de diversos materiais didácticos (textos, gráficos, táboas, esquemas 

conceptuais...).. 

 

− Estratexias de indagación variadas: estudio de casos reais, simulacións, investigacións sinxelas, 

debates, saídas e visitas de traballo... 

 

− Acceder  a  textos  xornalísticos  da  prensa  onde se  traten  temas  relacionados  coa  materia  e 

consulta de páxinas web de determinados organismos públicos, institucións ou empresas que 

poden proporcionar información interesante que sirvan para vincular os contidos desenvolvidos 

na aula cos acontecementos económicos cotiáns. 

 

−   Formular actividades en variedade para reforzar e consolidar os contidos estudados. 

 
−   Fomentar o traballo en equipo. 

 
Secuenciación habitual de traballo no desenvolvemento de cada unidade didáctica: 

 
1)  Introdución á unidade de traballo co fin de motivar ao alumnado. 

 
Exposición por parte da profesora dos contidos que se van traballar, co fin de proporcionar 

unha visión global da unidade que axude aos alumnos a familiarizarse co tema a tratar. 

 

2)  Análise dos coñecementos previos do alumnado. 

 
A través dunha serie de preguntas iniciais en cada unidade. Desta forma o alumnado entrará en 

contacto co tema e o  rofesor identificará os coñecementos previos que



 

posúe o grupo de alumnos, co que poderá introducir as modificacións necesarias para atender 

as diferenzas e, sobre todo, para previlas. 

 

3)  Exposición de contidos e desenvolvemento da unidade. 

 
A profesora desenvolverá os contidos esenciais da unidade didáctica, mantendo o interese e 

fomentando a participación do alumnado. 

 

4)  Traballo individual do alumnado desenvolvendo as actividades propostas. 

 
O alumnado realizará distintos tipos de actividades, para asimilar e reforzar o aprendido, baixo 

a supervisión da profesora, que analizará as dificultades e orientará e proporcionará as axudas 

necesarias. 

 

5)  Traballo en pequenos grupos para fomentar o traballo cooperativo. 

 
O alumnado realizará a cabo actividades en pequenos grupos para desenvolver un traballo 

cooperativo que lles servirá tamén para mellorar a iniciativa e a investigación. 

 

6)  Resumo e síntese dos contidos da unidade. 

 
Ao finalizar cada lección intentarase vincular os contidos estudados na unidade (mediante un 

mapa conceptual ou con esquemas); desta forma, sintetizaranse as principais ideas expostas e 

repasarase o que os alumnos comprenderon. 

 

 

7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

A conveniencia de favorecer o traballo autónomo e a importancia concedida ao ensino de 

procedementos de indagación aconsellan a utilización na aula de materiais e recursos didácticos 

suxestivos e variados. Os recursos didácticos e materiais cos que se desenvolverán as sesións son: 

 

• Materiais elaborados pola profesora e subministrados aos alumnos en forma de fotocopias 

ou subidos á aula virtual. 

 

•   Utilización da aula de informática unha hora á semana. 
 

 

•   O libro gratuíto e libros de banda deseñada que o profesor José Sande ofrece na súa web: 
 

http://www.librosdetextogratis.com/spa/libros.php 
 

•   Sitios web e portais como portal de Educación Cívico-Tributaria da AEAT; Portal do 
 

Cliente bancario, o Portal da Unión Europea.

http://www.librosdetextogratis.com/spa/libros.php


 

• Bibliografía específica e selección de lecturas, incluíndo lexislación e artigos na prensa e 

revistas especializadas. Ao respecto, haberá a disposición dos alumnos diversos materiais na 

biblioteca. 

 

• Utilización de artigos e gráficos de prensa e revistas especializadas tanto  en edición escrita 

como dixital: Expansión, Cinco Días, Emprendedores,… 

 

• Documentais  e  vídeos,  que  ofrecen  unha  axuda  excelente  para  comprender  temas  e 

conceptos complexos a partir de situacións concretas. 

 

 
 

8. CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
DO ALUMNADO 

 
Como se indicou no apartado 5, en todos os estándares, que teñen o mesmo peso ou ponderación, 

empregaranse a observación directa, os intercambios orais as producións do alumando e as 

probas  escritas.  A  súa  introdución  na  avaliación  terá  en  conta  os  seguintes  criterios  de 

cualificación: 

Cualificación cuantitativa 
 

Probas escritas por unidade,PE 

Farase unha proba de síntese ao final de cada unidade. 

Esta  proba consistirá  en preguntas tipo test e preguntas de resposta curta, na que os alumnos mostren a súa 

comprensión dos coñecementos adquiridos e a súa capacidade para relacionalos e aplicalos a novos casos e situacións. 

Nalgunha proba poderá haber tamén unha parte práctica na que se apliquen os procedementos e estratexias aprendidos 

en  clase. 

O alumnado coñecerá a valoración de cada pregunta ao realizar o exame. 
 

Probas escritas por avaliación, PE 

Realizarase unha única proba por trimestre. Será de contido teórico – práctico. 

Esta proba será obrigatoria para todos aqueles alumnos que non realizaran as actividades e traballos requiridos 
en cada avaliación ou algunha das probas escritas por unidade. 

Para o resto de alumnos, esta proba poderá realizarse ou non dependendo do traballo realizado ao longo da avaliación. 

 

Producións do alumnado, PA 

Indicarase a data de entrega e non serán admitidas en datas posteriores, salvo casos de forza maior. 
Valorarase o desenvolvemento das ideas expostas, a claridade e precisión, o grao de comprensión acadado ou a 
orixinalidade. 

 

Valoración da expresión escrita. 

Nas probas e actividades farase referencia expresa á valoración da expresión escrita. En principio, réstase 0,25 

puntos por cada erro ou inadecuación grave e 0,05 por un leve, pero se o alumno mellora a expresión escrita ao longo 

do curso, recuperará a súa cualificación. 



 

 

− Ortografía e puntuación. Os erros de acentos descontarán 0,1 punto cada un e as faltas de ortografía 
ou de expresión, 0,2 puntos cada unha. 

−   Vocabulario amplo. Usar con propiedade do vocabulario técnico específico da materia. 

− Construción sintáctica. Manter unha sintaxe correcta e variada na construción das frases e usar nexos 

variados. 

−   Caligrafía: letra coidada, clara e lexible. 

−   Presentación e limpeza. Deixar marxes, liñas rectas, numerar as páxinas, separar os parágrafos, … 

Empregar calquera medio coa intención de enganar á profesora por parte dun alumno, tanto en probas escritas 
como actividades supón un suspenso en dita proba ou actividade. 

Seguimento diario en clase (medido mediante os intercambios orais co alumnado e a 
observación directa) 

 

Para propiciar a asistencia, a atención na clase e a participación do alumnado , levarase un rexistro diario de 

seguimento no que se anotarán: 
 

Positivos (+0,1 ata un máximo de 1 pto): 
 

1. Responder correctamente ás preguntas de exploración orais formuladas pola profesora na clase. Durante 
a exposición dos contidos da unidade, a profesora realizará preguntas de exploración  relacionadas co 
tema e adaptadas ao nivel da clase. Pedirá voluntarios. Selecciónase ao alumno que debe responder. Se o fai 
correctamente consegue un positivo, no caso contrario pregúntase a outro. 

 

2. Achega  construtiva  ao desenvolvemento  da clase: noticias  de actualidade,  preguntas,  comentarios, 

anécdotas,… pertinentes ao tema que se estea a tratar. 
 

 
CUALIFICACIÓN DE CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE DE AVALIACIÓN 

 

Cada estándar de aprendizaxe cualifícase segundo o reparto establecido no apartado 5 desta programación, en xeral, 

50%coas probasescritas e noutro 50% coasproducións do alumnado. 

Se non se puideran realizar as actividades nun número suficiente, a súa valoración pasará a incrementar (en todo ou en 
parte) a valoración das probas escritas. O alumnado sería informado con antelación. 

 

 

 

 

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN DUNHA AVALIACIÓN 
 

Para aprobar UNHA AVALIACIÓN é imprescindible obter un mínimo de 5 puntos, considerando os seguintes 

Calcúlase a media das cualificacións dos estándares correspondentes a cada avaliación. Cada estándar ten o 

mesmo peso ou ponderación. Así obtense unha cualificación previa. De selo caso, esta media sería substituída pola 

cualificación da proba única trimestral. 

Aínda cando o grao mínimo de consecución de cada estándar sexa do 50%, admitirase unha consecución do 30% 

nalgún estándar sea mediaé de5ousuperior. 

Como cualificación por avaliación é numérica sen decimais, será necesario realizar un redondeo segundo a actitude 

activa ou pasiva na clase, a participación, o respecto ás normas de convivencia, a asistencia e puntualidade, a 

colaboración co grupo, a participación nas actividades que se organicen,... 

0.5*(suma das notas de PE/nº PE)+0.5*(suma das notas de PA/nºPA) 

 

 

 



 

 

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN FINAL DA MATERIA 

A CUALIFICACIÓN FINAL do curso obterase aplicando os mesmos criterios que nunha avaliación, pero tendo en 

conta todos os estándares da materia. O redondeo farase segundo ao longo de todo o curso segundo os criterios 

descritos con  anterioridade. 

RECUPERACIÓN E REFORZO 

Para aqueles alumnos que requiran algún reforzo, facilitaránselles actividades de recuperación e reforzo 

que poderán consistir en: 

 Realizar traballos, cuestionarios, prácticas, exposicións, informes,... sobre aqueles aspectos nos que se 
detectaran maiores  deficiencias. 

 Repetir determinadas actividades, cando se observase que na súa realización o alumno non dedicou o 
suficiente tempo ou esforzo. 

    Realizar unha proba específica de dominio sobre os contidos en xuño. 

Só será necesario realizar a recuperación dos estándares no que non se acade o grao mínimo de 
consecución establecido no apartado 5. Non será necesario realizar a recuperación se en algún estándar  a 

consecucióné do 30%ousuperiore a media ponderada é de5 ousuperior. 

RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO CON FALTAS DE ASISTENCIA 

As faltas de asistencia xustificadas darán lugar ao dereito de repetir actividades e tarefas ou prolongar o prazo de entrega. 
De non se xustificar a falta de asistencia, ese estándar (ou estándares) será avaliado cun cero. 

Os criterios para xustificar as faltas están recollidos nas normas de organización e funcionamento do centro. 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

Aqueles alumnos que non superen a materia na convocatoria  ordinaria  realizarán  unha proba única 

extraordinaria de recuperación no mes de setembro. 

Así mesmo, o día de celebración da proba extraordinaria de setembro poderase esixir a presentación dos traballos 

que se asignen a cada alumno suspenso no mes de xuño co obxectivo de desenvolver algúns dos procedementos que 

quedaron pendentes ao longo do curso. A valoración destes traballos será coñecida polo alumnado. 

PROMOCIÓN 

Ao finalizar o cursos, e como consecuencia do proceso de avaliación, o equipo docente do grupo adoptará as decisións 

correspondentes sobre a promoción do alumnado, tomándose especialmente en consideración a información  

e o criterio  do profesor  titor, fundamentándose  nos estándares  de aprendizaxe  avaliables  non 

complementarios e na madureza do alumno. 

 
 
 

9. DESEÑO DA AVAIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 
COLECTIVAS QUE SE PÒIDAN ADOPTAR 

 
A avaliación inicial ten por obxecto recoller información acerca da situación actual de cada 

alumno co obxecto de adecuar este proceso ás súas posibilidades. 

 

Esta avaliación farase no momento da incorporación, no mes de setembro, ao iniciar o proceso de 

ensino-aprendizaxe.



 

Interesa obter a seguinte información: 

 
    O coñecemento previo específico. Hai que ter en conta que os alumnos estudaron algúns 

 

(poucos) conceptos e procedementos que deberían dominar. 
 
 As características e circunstancias persoais e as súas expectativas cara futuros estudos, o que 

proporciona información sobre as súas motivacións. 

 

    A expresión oral e escrita. 

 
    O razoamento matemático e a capacidade de realizar cálculos sinxelos. 

 
    As capacidades coas TIC. 

 
 Tamén é relevante o coñecemento das aptitudes e a actitude cara o proceso de ensino- 

aprendizaxe, 

 

Por iso é necesario dispoñer de varios tipos de instrumentos de avaliación: 

 
• O primeiro día de clase realizarase unha sondaxe inicial tratando de observar as respostas 

do alumnado con preguntas ou cuestións para que sexan postas en común. Serve para detectar 

inquietudes, motivacións e expectativas, ademais de detectar dificultades persoais de 

integración, convivencia, motivación, traballo en grupo,… Despois realizarase a presentación 

da materia, facilitando información sobre a programación. 

 

• Realizarase dunha enquisa inicial para comprobar que coñecementos previos teñen e as 

súas expectativas, tanto laborais como académicas. 

 

• Recollerase  información  a través  de probas  de nivel,  exercicios  e  tarefas  de clase  e 

observación do traballo diario nas primeiras semanas de clase. Serve para determinar cales 

son as capacidades e destrezas das que o alumno dispón efectivamente e explorar as 

capacidades instrumentais básicas. 

 

• Na sesión de avaliación inicial o titor informará sobre os antecedentes escolares (historial 

escolar e problemas académicos), datos persoais, situación familiar, actitudes, necesidades 

educativas especiais, etc. dos alumnos. Esta información será recollida nos informes do 

curso anterior e noutra información recollida na titoría. 

 

Despois da sesión de avaliación inicial, procederase á análise e estudo da información obtida 
 

sobre a situación de cada alumno e do grupo.



 

De considerarse necesario, poderán adoptarse medidas educativas e estratexias de intervención 
 

(tanto individuais como grupal) que permitan atender ás necesidades detectadas: 
 

    Solicitar a colaboración dos pais. 

 
    Reubicación do alumnado na aula. 

 
    Modificación das normas de funcionamento da aula. 

 
    Solicitar a colaboración do Departamento de Orientación. 

 
    Adoptar medidas de atención a diversidade previstas na programación. 

 
    Decidir modificacións da propia programación. 

 

 
 
 
 
 

10. INDICADORES PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE 

 

Os indicadores de logro a ter en conta para avaliar estes procesos no Departamento son: 

 

Procesos de 

ensino 

 

Indicadores de logro 
Escala 

1 2 3 4 
 

 
 
 
 
 

Valoración 

dos 

resultados 

do 

alumnado 

O alumnado consegue consolidar a maioría dos estándares.     

Analízase a acusa polo que o alumnado non acada o grao mínimo 
nos estándares: mala comprensión lectora, mala expresión escrita, 

mala capacidade  de abstracción,  dificultade  de asimilación  de 

conceptos  teóricos,  carencia  de destrezas  matemáticas,  falta de 

interese e motivación  faltas de asistencia  falta de hábito de estudo 

 

 

 

    

 

Adóptanse as medidas axeitadas (individuais ou grupais) no caso 
de resultados negativos e da súa valoración. 

    

O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado. 
    

 
 
 
 

 
Valoración 

das 

producións 

do 

alumnado 

Proporciónase información ao alumnado sobre a execución das 

tarefas e como pode melloralas. 

    

Favorécense os procesos de autoavaliación e coavaliación.     

No caso de obxectivos insuficientemente acadados, propóñense 

novas actividades que faciliten a súa adquisición. 

    

No caso de obxectivos suficientemente acadados, propóñense 

novas actividades que faciliten un maior grado de adquisición. 

    

Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro 

do grupo. 

    



 

Procesos de 
ensino 

 

Indicadores de logro 
Escala 

1 2 3 4  

Valoración do 
traballo do 
alumnado 

Dáse un peso real á observación do traballo na aula.     

Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Práctica 
docente 

 

Indicadores de logro 
Escala 

1 2 3 4 
 

Atención á 

diversidade 

As necesidades do alumnado son coñecidas ao comezo do curso.     

Avánzase respectando o ritmo de cada un.     

 

 
 
 
 

Actividades de 

aula 

Son diversas e adaptadas ao a alumnado.     

Asegúrase que o alumnado comprende a tarefa a realizar e a finalidade 
que se pretende. 

    

As actividades facilitan o traballo cooperativo.     

As actividades fomentan a participación do alumnado e a 

resolución de dúbidas. 

    

 
 
 
 
 

 

Motivación ao 
alumnado 

Introdúcese cada unidade con lecturas, debates, diálogos,…     

Relaciónanse os aprendizaxes con aplicacións reais.     

Infórmase ao alumnado sobre os progresos acadados e como superar 
as dificultades. 

    

Estimúlase a participación activa na clase.     

Empréganse medios audiovisuais para estimular e apoiar os contidos.     

Os contidos son desenvolvidos con orde, e esta é comprendida 

polo alumnado. 

    

 

 
 
 
 
 
 
 

Avaliación 

Utilízanse distintos tipos de procedementos de avaliación.     

Hai eficacia no uso dos instrumentos de rexistro.     

O alumnado coñece e comprende os criterios e procedementos de 

avaliación, cualificación e recuperación. 

    

Os resultados das probas e actividades ofrécense ao alumnado de 

forma rápida. 

    

Danse pautas para a mellora dos aprendizaxes, despois da corrección 
das probas e das producións do alumnado. 

    

Os resultados de avaliación son analizados co grupo.     

 
Medidas de 

reforzo e de apoio 

Faise un seguimento do alumnado segundo os seus resultados de 

avaliación. 

    

Deséñanse medidas de reforzo e recuperación ante os resultados 

de avaliación. 

    

 

 
Coordinación e 

Hai unha adecuada coordinación con todo o equipo docente (en 

particular cos que podan ter contidos afíns á materia). 

    

A comunicación co titor e co Departamento de Orientación é fluída.     



 

 

organización de 
persoas  

A distribución do tempo é adecuada (entre a exposición de 

contidos e a realización de actividades). 

    

 

 

 

 



 

 

Práctica 
docente 

 

Indicadores de logro 
Escala 

1 2 3 4 

 O rexistro da información cara as reunións dos titores coas familias é     

A relación entre o alumnado e co profesorado é correcta e fluída, 

desenvolvéndose un clima de confianza. 

    

Foméntase a participación do alumnado aceptando suxestións na 

organización das clases e das actividades de aprendizaxe. 

    

A adecuación dos recursos empregados é avaliada con frecuencia e 

son corrixidos se non se consideran adecuados. 

    

Incorpóranse as TIC     

Están previstos os espazos e recursos para o desenvolvemento do 

programado. 

    

 

Relación coas 

familias 

Hai unha comunicación fluída e eficaz.     

As tarefas para casa son útiles.     

 

Os instrumentos a empregar para levar a cabo esta avaliación serán: 

 
•   Reflexión persoal. 

 
•   Intercambios orais co alumnado. 

 
•   Contraste de experiencias co resto do profesorado. 

 
•   Cuestionarios de autoavaliación e ao alumnado. 

 
•   Análise estatístico dos resultados e comparación con outros cursos. 

 
 
 
 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
 

Considéranse varias intervencións para a atención á diversidade do alumnado, sendo as máis 

frecuentes as referidas a organización de actividades de reforzo. 

 

Canto antes se detecten as dificultades de aprendizaxe mellor se poderán corrixir. Por iso, na 

avaliación inicial do alumno procurarase detectar o problema de aprendizaxe concreto que presenta 

o alumno. 

 

Poderanse ter en conta as seguintes medidas ordinarias de atención á diversidade: 
 
 
 
 
 
 

Aspectos:                Medidas: 

 

 

 



 

 
     Contidos e  

  temporalización: 

 

 xeneralización e aplicación a novas situacións. 

Posibilidade de acelerar ou desacelerar a introdución de novos contidos. Poderase 

modificar o tempo previsto para o desenvolvemento dos contidos. 

 
Estándares de 

aprendizaxe: 

 

A distinción entre estándares básicos e ordinarios pretende que o alumando estableza as 

correspondentes prioridades e distribuír o tempo de acordo con estas. 

 
 
 
 

Proceso de 

avaliación 

 

Proporcionar ao alumnado información clara e concisa sobre os criterios de 

cualificación. 
 

Emprego de instrumentos de avaliación variados. 
 

Seguimento do traballo na aula en especial no caso do alumando que requira apoio e atención 

máis  constantes. 
 

A distribución de tempos, flexibilizando o momento das probas e traballos. 

 
 
 
 

Recursos e 

materiais: 

 

Dentro  dos materiais  e dos recursos  dispoñibles,  seleccionaranse  os máis axeitados 

segundo o alumno e a materia. Proporáselles ós alumnos que aporten á clase recortes de 

prensa ou revistas ou que comenten noticias que lles preocupan a cada un deles, para 

motivalos e acercar a materia a súa vida cotiá. 
 

A distribución de espazos, situando na aula aos alumnos que precisen máis axuda nos lugares 

máis axeitados. Tamén será un factor a ter en conta o reparto dos equipos de traballo. 

Os contidos que podan presentar dificultades ao alumnado, compleméntanse con datos 

aclaratorios,  esquemas,  gráficos,  mapas conceptuais,  etc. Ademais, eses contidos 

preséntanse de forma variada e interrelacionados para facilitar a  súa 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodoloxía e 

actividades: 

 

O punto de partida do proceso de aprendizaxe é a detección de coñecementos previos e o 

repaso de cuestións vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión 

da unidade. 
 

Ademais, utilizaranse estratexias de  ensinanzas diversas, tanto estratexias de 

exposición  como estratexias  de indagación,  facilitarase  a comprensión  mediante  a 

utilización de materiais e recursos didácticos como vídeos, encerado, transparencias ou 

páxinas web, adaptándose ás características psicolóxicas e sensoriais do alumnado. 
 

As actividades de aprendizaxe son variadas, que permitan distintas modalidades ou vías de 

acceso ós contidos e que presenten distintos graos de dificultade. Para elo as actividades 

desenvolveranse en catro niveis: de consolidación,  de reforzo, de ampliación e de 

repaso. As actividades de consolidación pretenden que o alumnado asimile os conceptos 

básicos. As de reforzo están indicadas para os alumnos que non puideron asimilar estes 

contidos mínimos. As actividades de ampliación serven para que o alumnado afonde 

algún contido en especial ou que o alumnado con altas capacidades as desenvolva ao 

máximo e as de repaso serven para relacionar contidos novos cos xa adquiridos e ter unha 

visión global. 
 

Probar diferentes agrupamentos para os traballos en equipo ou en parellas e fomentar o 

aprendizaxe entre iguais. 

 
 

Cambiar de ubicación na aula para evitar situacións de conflito. 
 

Estratexias de 

estudo: 

 

Proporcionaranse estratexias de estudio adecuadas para cada parte da materia. Orientar ao 
 

alumnado na organización e planificación do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

En canto ás medidas extraordinarias, segundo as necesidades do alumnado, a resposta 

educativa 
 

poderá ser: 
 

Necesidade específica de apoio 

educativo (NEAE) 

 

Respostas educativas: 

Alumnado con dificultades específicas 
da aprendizaxe 

 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/3656 

NEAE por condicións persoais ou de 
historia escolar 

 

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/3693 

 
TDAH 

“Protocolo de consenso sobre TDAH na infancia e na adolescencia nos 
ámbitos educativo e sanitario” 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/13546 
 

Alumnado con trastornos 

xeneralizados do desenvolvemento 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/3655 
 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/3703 

Alumnado de incorporación tardía por 
proceder do estranxeiro: 

 

http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/141/145/146 

 
Alumnado de altas  capacidades: 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/3700 
 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/3630 

Alumnado con discapacidade 

intelectual 

 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/3644 

 
 
 

12. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 

No proceso de ensino-aprendizaxe fomentarase: 

 
 A comprensión lectora e a expresión oral e escrita. Presente en todas as unidades. 

Como acordo dentro do Proxecto  Lingüístico do centro, en todas as cualificacións 

entregadas ao alumnado haberá un apartado dedicado á expresión escrita. 

 

    As tecnoloxías da información e da comunicación.Todos os días empregaranse medios 

TIC. 
 

 O desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor e a adquisición de 

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

ao  fomento  da igualdade de oportunidades e do respecto ao emprendedor e ao empresario, 

así como á ética empresarial presente todas as unidades. 

 A educación cívica e constitucional. Presente no respecto ás normas legais sociais, laborais, 

fiscais e medio ambientais, no concepto de RSC e a responsabilidade civil e penal polos danos 

producidos, a xustiza necesaria do sistema fiscal, o recoñecemento da importancia da formación 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/3656
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/3693
http://www.edu.xunta.es/portal/node/13546
http://www.edu.xunta.es/portal/node/3655
http://www.edu.xunta.es/portal/node/3703
http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/141/145/146
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para o itinerario persoal ou o recoñecemento da importancia de comprender as cláusulas dos 

produtos financeiros e de seguros. 

 

 A comunicación audiovisual. Todas as exposicións teóricas da profesora están 

acompañadas de presentacións audiovisuais. Tamén se proxectarán pequenos documentais e 

anuncios para a súa análise. 

 

 A  análise  crítica  de  comportamentos  e  contidos  sexistas  e  estereotipos  que  supoñan 

discriminación. O desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a 

prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes 

ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia 

persoal ou social. Tratarase en particular na unidade do mercado de traballo. 

 

 A aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da 

vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a 

igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos   dereitos humanos, o 

respecto aos home e mulleres por igual, ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento á 

violencia terrorista 

, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e consideración ás vítimas do 

terrorismo e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia e de calquera forma de 

violencia, racismo ou xenofobia. Debido á profusión ao longo do curso de valores ligados ao 

diálogo e o consenso para solucionar os problemas (non só os laborais), promovendo actitudes 

pacíficas. 

 

 O estudio do desenvolvemento sostible e o medio, dos riscos de explotación e  abuso sexual, 

o abuso e maltrato ás persoas con minusvalías, as situacións de risco derivadas da inadecuada 

utilización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación, así como a protección ante 

emerxencias e catástrofes. A educación ambiental está tratada en diversas referencias en varias 

unidades didácticas para inculcar valores de conservación dos recursos ambientais. Ao influír 

na conservación dos recursos e na calidade de vida, proporcionase, ademais de unha Educación 

Ambiental,unha Edución para a Saúde. 

 A concienciación no ámbito da educación e a seguridade viaria, prevención dos 

accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

 

1. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 
 
É un obxectivo fundamental destas materias acostumar aos alumnos a ler artigos de 

prensa, comentarios e libros con contidos económicos e empresariais. Son varios os motivos: 

 



 

•   Melloran a motivación do alumnado. 
 

 

• Permiten empregar metodoloxías activas, nas que o máis importante é o traballo autónomo 

do alumnado, tanto de maneira individual como en grupos, e aproveita para dar unha mellor 

resposta á diversidade. 

 

 

•   Establece relacións entre os contidos das distintas materias. 
 

 

• Promove aprendizaxes máis prácticas, reais e funcionais vinculando as actividades 

de aprendizaxe co contorno, potenciando as actividades de investigación, etc. 

 

Neste apartado recóllense a planificación do traballo para o fomento da lectura co que esta 

materia pretende contribuír a mellorar a coñecemento técnico e a acadar os seguintes 

obxectivos: 

 

•   Espertar e aumentar o interese do alumnado pola lectura. 
 

 

•   Formar lectores competentes. 
 

 

•   Potenciar a comprensión lectora en galego e castelán. 
 

 

•   Fomentar que o alumnado a lectura como fonte de lecer. 
 

 

•   Fomentar o uso da biblioteca tanto no ámbito escolar como de ocio. 
 

 

•   Axudar na atención á diversidade. 

 
En  xeral,  o  proceso  metodolóxico  seguirá  as  seguintes  pautas  para  acadar  estes  

obxectivos: 

 

• Breve presentación da profesora sobre o tema obxecto de estudio con mapas, gráficos, 

textos, imaxes,etc. Na maioría dos casos ilustrarase a presentación do tema cunha lectura 

motivadora en voz alta (por parte da profesora ou do alumnado). 

 

•   Información do tema por arte da profesora. 
 

 

•   Preguntas e comentarios sobre a exposición e a lectura. 
 

 

•   Elaboración de esquemas, sínteses, mapas conceptuais por parte do alumnado. 
 

 

•   Realización de exercicios, actividades e traballos, simulacións,... 
 

 

• Cando  se  entregue  material  de  prensa  ou  revistas,  o  alumnado  deberá  ler,  resumir  

e comentar. 

 

• Farase recomendación de lecturas, tanto para a actividade académica como para o tempo 

de lecer para consolidar o aprendido. 



 

 

•   Indicarase as fontes de información axeitadas para cada materia e contidos. 
 

 

• Insistirase  sobre  a  necesidade  de  expresarse  con  corrección  a  nivel  oral  e  escrito, 

empregando da forma máis precisa o vocabulario técnico propio da materia. Nas 

correccións de probas e traballos a profesora incluirá un apartado de valoración da 

expresión escrita. 

 

• Fomentarase as preguntas públicas na clase sobre os textos que non se entenden, evitando 

que os alumnos se sintan cohibidos. 

 

Intentaranse levar a cabo  as seguintes actividades relacionadas coa comprensión lectora: 

 

Explicación dos fondos da Biblioteca do centro. 

 
Periodicidade: Unha vez, no primeiro trimestre. Debido a falta de recursos na biblioteca do centro, 

o departamento buscará como mellorar esa dotación. Informarase ao alumnado das novas 

incorporacións ao longo do curso. 

 

Obradoiro de prensa. 

 
Despois de que o alumnado aprenda a comentar as noticias de actualidade, cada semana, por 

orde de lista, dous alumnos escollerán as noticias que lles parezan máis interesantes, máis 

curiosas ou que lles chamen máis  a  atención,  de  diversos   xornais.  As noticias seleccionadas 

deberán ir acompañadas dun breve comentario e serán expostas oralmente aos compañeiros. 

Periodicidade: Cada semana. 

 

Lectura en voz alta de por parte do alumnado e/ou a profesora, para a súa posterior 

análise. 
 
Lectura en voz alta de fragmentos do libro de texto, sobre textos que se proporcionan aos 

alumnos, sobre artigos xornalísticos, etc. 

 

A esta actividade lectora úneselle a actividade comprensiva do que se le. Por iso, e de forma 

sistemática, os alumnos realizan, de forma oral ou escrita, comentarios de texto, esquemas, 

exposicións orais, debates e resumos dos fragmentos lidos. Se é necesario, a lectura é seguida 

pola explicación da profesora. 

 

Periodicidade: Case tódolos días. En todo caso sempre coa introdución de cada 

tema. 

 
Lectura individual por parte do alumnado de textos de contido económico e de empresa, 

incluíndo textos legais. Posteriormente o alumnado interpretará o texto facendo un comentario 

de textos e/ou elaborará esquemas que lles axuden a estruturar os temas, servindo estes como 

ferramenta de aprendizaxe. Periodicidade: Con cada tema. 

 



 

Pautas para o comentario de texto: 
 

 

• Comprender globalmente: poñer un título que recolla a esencia do texto (capacidade 

para identificar a idea principal do texto). 

 

• Obter información: facer un resumo de non máis de 10 liñas: (capacidade para 

extraer información do texto). 

 

•   Reflexionar sobre o contido do texto e relacionar cos contidos vistos na materia. 
 

 

• Reflexionar sobre a estrutura dun texto (capacidade de relacionar a forma do texto 

coa súa utilidade e función). 

 

• Analizar o vocabulario, sinalando as palabras que non se comprenden e acudir 

a un dicionario para descubrir o seu significado. 

 

Uso de dicionarios. 

 
Pódense empregar dicionarios en liña. É importante que os alumnos saiban atopar o significado 

técnico dun termo. Periodicidade: Ocasional 

 

Elaboración de esquemas, sínteses, mapas conceptuais 

 
O alumnado realizará un esquema ou  un  mapa conceptual  de cada tema 

 

 

Recomendación de lecturas. 

 
Estas lecturas poden ser ensaios, artigos de revistas ou de xornais,… e, de selo caso, o libro 

de texto. Entre as lecturas recomendadas, o Departamento destaca os libros de texto, lecturas de 

actualidade relacionadas con cada tema publicadas na Aula Virtual e os libros dos fondos da 

biblioteca, artigos e libros na rede e revistas e prensa. 

 

Periodicidade: A principio de curso indicarase como entrar na  aula virtual e na web do 

Departamento para acceder a esas recomendacións. 
 
Realización de traballos de investigación sobre dos distintos contidos da materia. 

 
A través destas pequenas investigacións foméntase a lectura de diversas fontes, a súa análise, a súa 

síntese e a súa presentación, de forma escrita ou oral. Periodicidade: Ocasional. 

 

Actividades de busca de información en Internet. É un dos contidos esenciais da materia. 

Periodicidade: Dependendo do tema, frecuente. 

 

 

 

 

 

 



 

Escribir un artigo con percorridos por Internet 

 
O obxectivo desta experiencia é que o alumno aprenda a atopar datos. Cada alumno debe entrar 

nun sitio web (organismos internacionais, grandes empresas, ministerios, organismos,...) e 

describir a súa experiencia: que información se atopou, facilidade ou dificultade de acceso á 

información,. 

Periodicidade: Esporádica. 

 
Describir a fonte de información en Internet 

 
Outra forma de actividade é presentar un traballo de investigación onde a produción do alumnado 

non sexa contestar á información requirida, se non indicar onde (que sitio web) atoparon esa 

información, os motivos porque a escolleron,… 

 

Periodicidade: Esporádica. 

 
Elaboración dun vocabulario da materia. 

 
Anotando no caderno os termos específicos e novos que vaian xurdindo ao longo do curso. 

Periodicidade:Con cada tema. 

 

2. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO TIC 
 

Xustificación: 

 
A materia contribúe dun xeito especial á consecución da competencia dixital e do tratamento da 

información. Esta materia caracterízase por ser de actualidade, está a evolucionar constantemente. 

Por iso a importancia de Internet como fonte de información e a importancia de saber buscar con 

eficacia. Os alumnos veranse obrigados a buscar, obter, procesar e comunicar información para 

transformala en coñecemento. 

 

As tecnoloxías da información e comunicación son ferramentas de traballo imprescindibles no 

campo económico e empresarial: 

 

• Poñen á nosa disposición en coñecemento útil: detectar oportunidades  de emprego, ofertar 

produtos novidosos ao mercado, utilizar as novas tecnoloxías para a promoción e as vendas dos 

produtos, novas fórmulas de financiamento, .... 

 

•   Serven para coñecer o contorno socio-económico, que precisan de actualizacións 

constantes: datos estatísticos, lexislación,... 

 
•   Axudan á elaboración da planificación e a xestión empresarial. 

 

 

 



 

 

• Facilitan o desenvolvemento de habilidades sociais relativas á xestión de conflitos 

e á necesidade de negociación presentes en calquera organización social. 

 

Obxectivos: 
 

 

•   Utilizar de Internet para a busca de información. 
 

 

•   Consultar e contrastar as noticias de edicións dixitais de xornais e revistas. 
 

 

•   Asimilar a información extraída e convertela en coñecementos. 
 

 

•   Manexar a información: relacionar información, tratala de xeito autónomo e crítico. 
 

 

• Expresar e comunicar ideas e solucións empregando os recursos máis axeitados e que teñan 

un maior poder comunicativo. 

 

•   Desenvolver habilidades de comunicación oral e escrita. 
 

 

• Desenvolver habilidades sociais coa realización de tarefas en grupo e a participación en 

discusións e debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante. 

 

•   Uso de unha folla de cálculo para a resolución de diversos problemas. 

•   Axudar na atención á diversidade. 

 

Contidos: 
 

 

•   Consulta de páxinas web en busca de información. 
 

 

•   Utilización de programas para a presentación de información. 
 

 

•   Utilización de presentacións multimedia. 
 

 

•   Empregar a aula virtual como forma rápida de comunicación. 

 
Actividades: 

 
1.  Apoio  e  reforzo  ao  alumnado  empregando   recursos  e  activades  da  aula  virtual  

do Departamento, empregando a plataforma Moodle implantada no centro. Estes materiais 

achegan coñecementos dun xeito non tradicional como os proporcionados polos libros de texto 

ou as exposicións da profesora e proporcionan algunhas vantaxes como a interactividade, 

visualidade, a responsabilidade de facerse cargo do seu contrasinal, a inmediatez de coñecer a 

cualificación nas actividades, a dispoñibilidade de materiais de repaso ou de reforzo,... 

 

2.  A  explicación  da  profesora verase  apoiada  pola utilización  de presentacións multimedia 
 

elaboradas no Departamento. 
 



 

3.  Busca e selección de información en Internet. Uso eficaz dos buscadores. Busca   de 

datos macroeconómicos, de información biográfica, de impresos e documentación,... 

 

4.  Escribir un artigo con percorridos por Internet. O obxectivo desta experiencia é   que o 

alumno aprenda a atopar información significativa dentro dun sitio. Cada alumno debe entrar 

nunha páxina web sobre economía (organismos internacionais, grandes empresas, ministerios, 

organismos económicos rexionais, centros de datos sobre economía) e describir a súa 

experiencia: vantaxes e inconvenientes que se atopou, facilidade ou dificultade de atopar 

documentos e informes, etc. 

 

5.  Emprego de dicionarios, tradutores e enciclopedias on line. 

 
6.  Realización de exercicios de autoavaliación e test interactivos. 

 
7.  Proxección de noticias dos periódicos dixitais para comentar e debater temas de actualidade 

relacionados coa materia. Tamén coa consulta individual ou en grupos de prensa on line: 

Emprendedores, Capital, Expansión, Cinco Días, Financial Times, … 

 

8.  Corrección de exercicios en clase. A profesora ou os propios alumnos poden ir proxectando e 

comentando os exercicios que ralizaron en formato dixital. 

9.  Emprego de gráficos interactivos para comprender os movementos das curvas de oferta e 

demanda. 

 

10. Presentación de traballos e presentacións multimedia dos alumnos (individuais ou en 

grupo). 
 

11. Vídeos didácticos sobre cuestións económicas. A maioría realizados por institucións: Banco 

de España, Instituto Nacional de Estadística, Banco Central Europeo, Agencia Tributaria,... 
 

12. Proxectos de investigación: busca de información en Internet para o seu posterior 

tratamento na folla de cálculo ou procesador de textos e presentación das conclusións. 

 

13. Visita guiada a algunhas páxinas web (Webquest): Ao alumno se lle proporcionan unhas 

fontes de información que lle servirán de apoio ás tarefas, podendo administrar o tempo. Ao 

alumno suxeriránselle os pasos que deberá seguir, complementados sempre con orientacións 

que da profesora sobre a aprendizaxe, co fin último de conseguir unhas metas ao finalizar o 

exercicio, como por exemplo, problemas a resolver, traballos creativos, transformación da 

información, etc., podéndose presentar o resultado en páxinas web, presentación con Power 

Point, en papel,... 

 
 
 
 
 



 

Temporalización 

 
A aula dispón de proxector, polo que faranse actividades TIC en practicamente tódalas 

sesións. Acudirase a aula de informática se é posible. 

 

 

3. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 
 

O tratamento transversal da educación en valores e a acción titorial son algunhas das vías que 

permiten incorporar de xeito sistemático no currículo escolar contidos da pedagoxía da 

convivencia, como: os dereitos humanos, o respecto á dignidade, o exercicio do diálogo, a 

aceptación da diversidade, o rexeitamento a calquera forma de discriminación e o 

desenvolvemento da solidariedade. 

 

A concreción curricular, con especial incidencia no desenvolvemento das competencias sociais e 

cidadás, así como nas metodoloxías diversificadas e adaptadas aos demais elementos do currículo, 

a fin de dar resposta á diversidade de intereses, motivacións e capacidades  presentes  no  

alumnado; por canto,a atención educativa,e  a atención curricular, en particular, revélanse como 

estratexias de intervención privilexiadas para reducir os problemas de convivencia. 

 

A atención á diversidade do alumnado, adecuando os procesos de ensino- aprendizaxe   ás 

características do alumnado, a organización flexible, a aprendizaxe en colaboración e os apoios, 

reforzos, adaptacións e programas educativos, entre outras medidas, poden contribuír ao logro dun 

clima escolar que facilite o seu éxito escolar.  

O centro planifica obxectivos e actividades de carácter preventivo no marco do desenvolvemento 

do currículo e da acción titorial, nas que se implique á totalidade da comunicade educativa, 

potenciando actuacións de colaboración familia- escola. 

 

No  comezo  de  curso  todo  o  profesorado  do  centro  recibe  un  documento  coas  normas  de 

organización e funcionamento e os distintos protocolos de actuación. O titor ou titora le e explica 

ao grupo correspondente, aclarando as dúbidas do alumnado. 

 

En liñas xerais, a acción educativa do Departamento de Economía ten como obxectivo a formación 

humana do alumnado e a promoción de valores como a igualdade, a tolerancia, a non violencia e 

o respecto aos demais, entendendo o centro como marco de convivencia, de traballo e de 

responsabilidade. 

 

Os obxectivos fundamentais perseguidos son: 

 
 

 

 

 



 

•   Axuntar esforzos para crear unha boa convivencia no centro. 

 
• Propiciar o respecto, diálogo e entendemento entre todos os membros da comunidade 

escolar. 

 

• Instaurar o sentimento de pertenza ao grupo, de xeito que todo o alumnado se sinta acollido 

e respectado. 

 

• Axudar a resolver os conflitos de maneira pacífica, utilizando analoxías coa lexislación 

laboral. 

 

•   Corrixir calquera tipo de manifestación xenófoba, homófoba e/ou sexista. 

 
•   Adquirir actitudes de axuda cara aos compañeiros e compañeiras. 

 

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCCOLARES 
PROGRAMADAS 

 
 
 
Imos participar no concurso SEGURA-MENTE de Abanca, colaborará o departamento de plástica 

 

Temos solicitada a participación no program EDU EMPRENDE no taller de FINANZAS PARA MORTAIS 

 
 
 

14. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN 
DA PROPIA PROGRAMACION 

 

Durante todo o curso, nas reunións do Departamento (das que queda constancia nas actas de 

reunión), a Xefa controlará o desenvolvemento e cumprimento da programación. Como mínimo 

farase un informe por avaliación ou con menor periodicidade, se as circunstancias así o requiren. 

 

Farase a seguinte análise da 

programación. 

 
 

Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica 
(Indicadores de logro) 

Escala 

1 2 3 4 

Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?     

Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades   formativas?     

O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?     

Engadiuse algún contido non previsto á programación?     

Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     

 

 

 
 



 

 

Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica 
(Indicadores de logro) 

Escala 

1 2 3 4 

Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas     

Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?     

Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación?     

Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?     

Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?     

Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?     

Son adecuados os materiais didácticos utilizados?     

O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?     

Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?     

Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.     

Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación     

Fixáronse criterios para a avaliación final?     

Establecéronse criterios para a avaliación  extraordinaria?     

Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?     

Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?     

Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?     

Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?     

Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos?     

Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso?     

Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?     

Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?     

 
 
 

Ao final do curso, a programación será avaliada na memoria final do Departamento en canto a: 

 
•   Modificacións das programacións e motivos polos que se introduciron. 

 

 

• Análise do cumprimento da programación (en unidades e sesións impartidas), 

analizando as causas das diferenzas entre o impartido e o programado. 

 

• Conclusións sobre os resultados das avaliacións: dificultades atopadas, medidas 

correctivas e a súa eficacia. 

 

•   Alumnado participante, incluíndo as taxas de abandonos e motivos polos que se 

produciron. 

 
•   Materiais e recursos empregados. 

 

 

•   Actividades complementarias e extraescolares realizadas. 

•   Actividades do plan de convivencia, do proxecto lector e do proxecto TIC desenvolvidas: 
 

eficacia e dificultades. 

 



 

• O grao de satisfacción dos propios alumnos das materias impartidas mediante uns test 

de satisfacción da materia. 

 

•   Propostas de revisión das programacións. 
 
 

 

15. INFORMACIÓN AO ALUMNADO E AS FAMILIAS 
 

Esta programación será obxecto de información ás familias e ao alumnado, polas seguintes vías: 

 
•   Explicación nos primeiros días de clase, na presentación da materia. 

 
•   Publicación  na  páxina web 


