
FUNDAMENTOS  DE 

ADMINISTRACIÓN E 

XESTIÓN 

 

 

 

 

 

Bloque 1. Innovación empresarial. A 

idea de negocio: o proxecto de empresa 

 

 Idea de negocio 

 

 Análise do sector. 

Bloque 2. A organización interna da 

empresa. Forma xurídica e recursos 

 

 Planificación empresarial 

 

 Forma xurídica da empresa 

 

 Dimensión e localización 

 

Bloque 3. Documentación e trámites 

para a posta en marcha da empresa 

. 

 Trámites para a creación e posta en 

marcha dunha empresa 

 

Bloque 4. O plan de aprovisionamento. 

 

 Xestión de inventarios. 

 

 Selección de provedores 

 

 Xestión de compras 

 

Bloque 5. Xestión comercial e márketing na 

empresa 

 

 Plan de marketing. 

 

 Análise do mercado e do 

comportamento do consumidor. 

 

 Produto e prezo. 

 

 Publicidade e promoción. 

 

 Distribución de produtos. 

 

Bloque 6. Xestión dos recursos humanos 

 

 Planificación dos recursos humanos 

 

 Recrutamento e selección de 

persoal. 

 

 Xestión laboral, contratación, 

Seguridade Social e nóminas 

 

Bloque 7. Xestión da contabilidade da 

empresa 

 

 

 Fundamentos de contabilidade 

financeira. 

 

 Plan Xeral de Contabilidade. 

 

 Ciclo Contable. 

 

 Fiscalidade da empresa: liquidación 

e rexistro contable. 

 

Bloque 8. Investimento e xestión 

financeira. Viabilidade da empresa 

 Estrutura económica e financeira da 

empresa. 

 

 Planificación financeira. 

 

 Métodos de selección e valoración 

de investimentos. 

 

 Análise da viabilidade da empresa. 

 

 Solvencia e liquidez na empresa. 

 

 Custo e selección de fontes 

financeiras. 

 

 Morosidade empresarial. 

 

Bloque 9. Presentación da idea de 

negocio 

 

 Plan de negocio 

 

 Ferramentas audiovisuais para a 

presentación de proxectos. 

 

 



 

 

 

 

Constitúe obxecto de estudo desta 

materia o conxunto de áreas e funcións 

nas que se divide a actividade da 

empresa, tanto no nivel de planificación 

e definición de obxectivos como no 

nivel de xestión diaria dos recursos e as 

actividades da empresa que permitan 

alcanzar o obxectivo de consolidación 

dun proxecto empresarial, 

. 

Préstase especial atención ao 

desenvolvemento da creatividade e o 

espírito de innovación para resolver 

situacións en diferentes ámbitos, así 

como a relevancia de valorar e percibir 

o erro de xeito positivo. Incentívase a 

elaboración de reflexións persoais e a 

toma de decisións fundamentadas, con 

independencia do resultado final, 

promóvese o traballo en equipo, 

mantendo unha comunicación fluída 

entre as persoas autoras do proxecto 

compartido, e dáselle un especial 

impulso á utilización de ferramentas 

informáticas e audiovisuais que axuden 

á difusión efectiva do proxecto. 

 

I.E.S. Indalecio Pérez Tizón 

 

 
2º BACHARELATO CIENCIAS 

2º BACHARELATO HUMANIDADES 

E CIENCIAS SOCIAIS 

 

 

 

Fundamentos de 

Administración e 

Xestión 

 

3 horas semanais 

 

 
 

 

Departamento 

de 

Economía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CAL É O ENFOQUE DA 

MATERIA?. 


