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1. Contidos mínimos e criterios de cualificación da materia IAEE 
(4ºESO). 

 
Contidos mínimos 
 

1. Distinguir as distintas habilidades da persoa emprendedora. 

2. Identificar as distintas formas xurídicas de empresa, así 

como as diversas responsabilidades ante as débedas sociais. 

3. Coñecer diversas formas de xeración de ideas. 
4. Explicar o proceso de maduración das ideas dun proxecto 

emprendedor. 

5. Coñecer vos trámites de constitución dunha empresa. 
6. Diferenciar as diferentes obrigas da empresa ante as 

distintas administracións: mercantís, fiscais, sociais, etc. 

7. Explicar os mecanismos de inserción non mundo laboral 

(currículo, entrevista..). 

8. Identificar as distintas axudas existentes para vos proxectos 
emprendedores. 

9. Describir a memoria do proxecto e máis a súa conclusión, 

diferenciando entre control, avaliación e propostas de 

mellora do proxecto. 

10.Desenvolver un Plan de Empresa, en todas as áreas, 

(marketing...). 

 
 
 
Criterios de cualificación 

A nota de cada avaliación será numérica (de 0 a 10) a cal será 

calculada en función dos seguintes criterios: 
 
 

A Exames (40%) 
En cada avaliación faranse un ou varios exames, que serán probas 

obxectivas nas que os/as alumnos/as terán que resolver cuestións 

teóricas e prácticas. 
 
 

B Traballos diarios propostos (50%) 



C Comportamento e actitude (10%) 
O bo comportamento e actitude fronte á materia, o profesor e os 

compañeiros suporá un punto da nota final. Ese punto teno todo o 

alumnado, o cal a medida que o seu comportamento non sexa adecuado 

(como p.e. interromper a clase, non realizar as tarefas, molestar 

aos compañeiros/as...), irase reducindo en 0,10 décimas cada dúas 

chamadas de atención por sesión. 

 

 
A nota final da avaliación será a suma dos tres apartados 
anteriores (A,B,C). Os redondeos á alza realizaranse a partires do 
0,5, deste xeito o aprobado da materia está no 4,5. 
O alumno/a que non acade o 4,5 fará unha proba de recuperación de 
todo o trimestre. 
 
 
A nota final da materia é a media aritmética das notas acadadas nos 
trimestres anteriores, se fose inferior ao 4,5 terá que acudir á 
convocatoria extraordinaria. Esta proba será sobre os contidos 
mínimos da materia que terá unha valoración de 10 puntos. Para 
superar dita proba será necesario obter unha cualificación de 5 
puntos. 
 
 
 
2. Contidos mínimos e criterios de cualificación da materia 

Economía (4º ESO). 
 
 
Contidos mínimos: 
 

1. Integrar o concepto de Economía como ciencia da elección. 
Identificar os principais axentes económicos e a súa 
actuación. 

2. Valorar os distintos sistemas económicos existentes e os seus 
efectos sobre a contorna persoal e social. 

3. Coñecer os dereitos e deberes dos cidadáns en tanto a 
cidadáns.  

4. Valorar criticamente o impacto das accións duns axentes 
económicos sobre os outros. 

5. Describir a importancia da empresa e o emprendemento no 
proceso de creación de riqueza dunha sociedade. 

6. Identificar as consecuencias das actividades empresariais para 
a propia empresa, os seus traballadores, e a sociedade no seu 
conxunto. 

7. Analizar o papel fundamental do diñeiro no funcionamento dunha 
sociedade. 

8. Identificar as diferentes formas de pago e instrumentos 
financeiros en función das súas características principais 
(custo, risco e rendibilidade). 

9. Presentar alternativas aos medios de pago, instrumentos 
financeiros e sistemas de xestión maioritarios, que incorporen 



valores sociais, como a ética, a sustentabilidade ou o 
respecto polo medio ambiente e as condicións sociais. 

10. Examinar as características principais do mercado de 
traballo dun territorio e da súa evolución a partir dos 
factores crave que o definen. Diagnosticar a súa 
sustentabilidade. 

11. Establecer os seus trazos diferenciadores. 
12. Explicar o papel do sector público, como garante do marco 

de actuación, e como axente económico. Valorar criticamente os 
efectos da súa actuación ou ausencia de actuación respecto da 
igualdade e o benestar dunha sociedade. 

13. Entender o papel do sistema impositivo e a súa influencia 
nas actuacións dos axentes económicos, e na súa misión de 
proporcionar bens e servizos á sociedade ou corrección dos 
fallos do mercado. 

14. Diagnosticar o papel da inflación como elemento 
distorsionador das decisións que toman os axentes económicos 
nunha sociedade. Calcular a súa medida e efectos na asignación 
de recursos. 

 
15. Expoñer as vantaxes que supuxo o comercio internacional, 

así como os custos que implicou no desenvolvemento dalgúns 
países. 

16. Contrastar os conceptos de crecemento económico e 
desenvolvemento económico e os seus efectos no benestar 
global. 

 
 
 
 
Criterios de cualificación 
 
A nota de cada avaliación será numérica (de 0 a 10) a cal será 
calculada en función dos seguintes criterios: 
 
 
Exames (80%) 
 
En cada avaliación faranse dous exames (dúas ou tres unidades por 
exame),serán probas obxectivas nas que os alumnos/as terán que 
resolver cuestións teóricas e prácticas. 
 
Traballos diarios recollidos na libreta individual (10%) 
 
 Comportamento e actitude (10%) 
O bo comportamento e actitude fronte á materia, a profesora e os 
compañeiros suporá un punto da nota final. Ese punto teno todo o 
alumnado, o cal a medida que o seu comportamento non sexa adecuado 
(como p.e. interromper a clase, non realizar as tarefas, molestar 
aos compañeiros/as...), irase reducindo en 0,10 décimas cada dúas 
chamadas de atención por sesión. 
 
 
A nota final da avaliación será a suma dos tres apartados 
anteriores. Os redondeos á alza realizaranse a partires do 0.5; 



deste xeito o aprobado da materia está no 4,5. 
 
 
O alumno/a que non acade o 4,5 fará unha proba de recuperación de 
todo o trimestre. 
 
A nota final da materia é a media aritmética das notas acadadas nos 
trimestres anteriores, se fose inferior ao 4,5 terase que acudir á 
convocatoria extraordinaria. Esta proba será sobre os contidos 
mínimos da materia que terá unha valoración de 10 puntos, para 
superar dita proba será necesario obter unha cualificación de 5 
puntos. 
 
 
 
 
 
3. Contidos mínimos e criterios de cualificación da materia 

Economía (1º BAC). 

 



Contidos mínimos 
 
 

1. Distinguir as distintas definicións de economía, utilizando a 
terminoloxía económica básica. 

2. Identificar cales son os problemas económicos fundamentais 

dunha sociedade, caracterizando os diversos sistemas 

económicos. En concreto, verificar que os alumnos e alumnas 

identifiquen a escaseza e a necesidade de elección corno un 

dos determinantes do problema de todo sistema económico. 

3. Recoñecer os modelos teóricos dos distintos tipos de mercado: 
competencia perfecta ata monopolio. 

4. Explicar as condicións que fan posíbel a aparición do 

excedente, relacionándoas coa división do traballo e co 

progreso técnico, utilizando a relación entre excedente e 

crecemento  para caracterizar a situación dos países 

subdesenvolvidos fronte aos desenvolvidos. 

5. Analizar e valorar exemplos concretos de actuacións 

económicas que xeren deterioro medioambiental e/ou 

explotación abusiva de recursos naturais. 

6. Diferenciar entre as principais magnitudes macroeconómicas e 
coñecer as relacións existentes entre elas, ponderando os 

problemas que presentan corno indicadores do nivel de vida e 

da calidade de vida. En concreto: PIB, PNB, Renda Nacional, 

Renda per cápita e Renda dispoñíbel. E ver se son capaces de 

estabelecer relacións entre elas. Así mesmo, diferenciar os 

conceptos de nivel de vida e calidade de vida. 

7. Explicar e ilustrar as finalidades do Estado nos sistemas de 
Economía de Mercado, e identificar os principais instrumentos 

que utiliza, en concreto dos orzamentos, como medios 

correctores da desigualdade económica. 

8. Describir o proceso de creación do diñeiro e recoñecer as 

funcións  do Banco de España, identificando as distintas 

teorías sobre a inflación e as súas consecuencias para a 

Economía. 

9. Identificar as partidas que compoñen unha Balanza de 

pagamentos e analizar a súa estrutura. 



10. Recoñecer os trazos principais da economía galega e 

realizar unha avaliación comparativa da estrutura produtiva 

galega coa española e doutras comunidades. 

11. Distinguir entre datos, opinións e predicións, e intentar 

explicar a orixe das distintas posturas fronte á mesma 

medida. 

12. Ler, interpretar e elaborar cadros estatísticos e 

gráficos. 

 
 
 
Criterios de cualificación 
 
 
A nota de cada avaliación será numérica (de 0 a 10) a cal será 
calculada en función dos seguintes criterios: 
 
 
A) Exames (80%) 
 
En cada avaliación faranse como pouco  dous exames que serán probas 
obxectivas nas que os alumnos/as terán que resolver cuestións 
teóricas e prácticas.  
 
B)  Traballos diarios recollidos na libreta individual (10%) 
  
C)  Comportamento e actitude (10%) 
 
O bo comportamento e actitude fronte á materia, a profesora e os 
compañeiros/as suporá un punto da nota final. Ese punto teno todo o 
alumnado, o cal a medida que o seu comportamento non sexa adecuado 
(como p.e. interromper a clase, non realizar as tarefas, molestar 
aos compañeiros/as ), irase reducindo en 0,10 décimas cada dúas 
chamadas de atención por sesión. 
 
A nota final da avaliación será a suma dos tres apartados anteriores 
(A,B,C). Os redondeos á alza realizaranse a partires do 0,5, deste 
xeito o aprobado da materia está no 4,5. 
O alumno/a que non acade o 4,5 fará unha proba de recuperación de 
todo o trimestre. 
 
A nota final da materia é a media aritmética das notas acadadas nos 
trimestres anteriores, se fose inferior ao 4,5 terase que acudir á 
convocatoria extraordinaria. Esta proba será sobre os contidos 
mínimos da materia que terá unha valoración de 10 puntos, para 
superar dita proba será necesario obter unha cualificación de 5 
puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Contidos mínimos e criterios de cualificación da materia 

Economía da empresa (2º BAC). 
 
 
Contidos mínimos 
 
 

1 Clasificar os diferentes tipos de empresas, sinalando os 

seus trazos diferenciais. 

2 Identificar os factores externos (poderes públicos, 

conxuntura económica, evolución tecnolóxica, organizacións 

empresariais, sindicatos; consumidores, dinámica de poboación, 

localización industrial, relación co medio ambiente, etc.) que 

inciden na empresa, sinalando exemplos representativos. 

3 Caracterizar as áreas básicas de actividade da empresa, 

sinalando as súas relacións, interdependencias e o seu distinto 

peso e importancia segundo o tipo de empresa, e describir o 

proceso de funcionamento dun ciclo completo dunha empresa tipo. 

4 Comprender o concepto de produtividade. Recoñecer e valorar 

as variábeis que inciden nos indicadores de produtividade dunha 

empresa. Por outra parte, preténdese que identifiquen e analicen o 

posíbel conflito entre unha forma de entender o éxito empresarial, 

medido exclusivamente a través da conta de resultados, e unha 

concepción que entende este éxito desde un marco de valores máis 

amplo, e que incorpora o impacto ambiental (roídos, esgotamento 

dos recursos, residuos contaminantes), condicións de traballo 

saudábeis, corrección de inxustizas na distribución do valor 

engadido, garantías de calidade, promoción da investigación, etc. 

5 A partir dos datos básicos do balance dunha empresa, 

identificar a función dos seus elementos patrimoniais e 

interpretar o sentido económico e financeiro de cada un dos seus 

apartados, detectando posíbeis desequilibrios. 

6 Identificar as principais fontes de financiamento da empresa 
tanto externas como internas, así como analizar ,e avaliar, a 



partir dunha necesidade concreta, as distintas posibilidades que 

teñen as empresas de recorrer ao mercado financeiro. 

7 A partir do coñecemento directo dunha empresa ou institución 
(o propio centro escolar como institución, visita a unha empresa, 

asociación cultural), describir a súa estrutura organizativa, 

estilo de dirección e de comunicación, grao de participación nas 

decisións, organización informal. 

8 Planificar e levar a cabo un plano de observación dunha 

empresa local e presentar a información de forma organizada e 

intelixíbel, incorporando xuízos propios e con referencias a 

exemplos e datos apropiados. 

9 Elaborar un proxecto de creación de empresas, planificando o 
proceso que é necesario levar a cabo e avaliar a súa posibilidade 

económica, integrando os distintos coñecementos da materia, 

aplicándoos con creatividade para abordar un proxecto de 

iniciativa empresarial. A planificación debe recoller, tanto os 

aspectos económicos e financeiros como as formalidades legais de 

constitución, anticipando os diversos recursos e trámites 

necesarios. 

 
 
 
Criterios de cualificación 
 
 

A nota de cada avaliación será numérica (de 0 a 10) a cal será 

calculada en función dos seguintes criterios: 
 
 

A. Exames (90%) 
En cada avaliación faranse dous ou tres exames, serán probas 

obxectivas nas que os alumnos/as terán que resolver cuestións 

teóricas e prácticas. 
 
 

B. Comportamento e actitude (10%) 
O bo comportamento e actitude frente á materia, a profesora e os 

compañeiros suporá un punto da nota final. Ese punto teno todo o 

alumnado, o cal a medida que o seu comportamento non sexa adecuado 

(como p.e. interromper a clase, non realizar as tarefas , molestar 



aos compañeiros/as), irase reducindo en 0,10 décimas cada dúas 

chamadas de atención por sesión. 

A nota final da avaliación será a suma dos tres apartados 

anteriores (A,B). Os redondeos á alza realizaranse a partires do 

0,5, deste xeito o aprobado da materia está no 4,5. 

O alumno/a que non acade o 4,5 fará unha proba de recuperación de 

todo o trimestre. 

A nota final da materia é a media aritmética das notas acadadas 

nos trimestres anteriores, se fose inferior ao 4,5 terase que 

acudir á convocatoria de setembro. Esta proba será sobre os 

contidos mínimos da materia que terá unha valoración de 10 puntos, 

para superar dita proba será necesario obter unha cualificación de 

5 puntos. 
 
 
5. Contidos mínimos e criterios de cualificación da materia 

Fundamentos de admo e xestión (2º BAC). 
 
 
Contidos mínimos 

UD.1: INTRODUCIÓN Á EMPRESA 

1. Diferenciar distintos tipos de empresa segundo a clasificación 
estudada (tamaño, sector de actividade forma de propiedade e 

número de propietarios. 

2. Coñecer as características máis relevantes das distintas formas 
xurídicas estudadas, valorando as súas vantaxes e inconvenientes. 

3. Recoñecer as áreas funcionais básicas das empresas e as súas 

principais funcións 

UD. 2: CREACIÓN DUNHA EMPRESA 

1. Iniciar a redacción dun plan de empresa coa idea de negocio 

previamente seleccionada. 

2. Identificar os trámites para a posta en marcha dunha empresa e 
relacionalos cos correspondentes organismos. 

3. Actitudes adecuadas de cooperación co seu grupo de traballo e 
co grupo-clase. 

UD.3: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: SECRETARIA E ARQUIVO 

1. Distinguir as diferentes formas de comunicación das empresas 

entre si e con outros organismos e/ou particulares. 



2. Redactar adecuadamente as técnicas de comunicación máis comúns. 
3. Redactar o CV europass ou o tradicional 
UD.4: DEPARTAMENTO COMERCIAL: O MARKETING 

1. Diferenciar as variables de marketing-mix indicando o contido 

de cada unha delas 

2. Aplicar as técnicas elementais do marketing. 
3. Realización e exposición do plan comercial dentro do plan de 

empresa creada na UD.2 

4. Actitudes adecuadas de cooperación co seu grupo de traballo e 
co grupo-clase. 

UD.5: DEPARTAMENTO DE COMPRAS: O APROVISIONAMENTO 

1. Aplicar técnicas elementais de selección de provedores. 
2. Redactar un contrato de compra-venda. 
3. Confección de fichas de xestión de existencias. 
4. Identificar e cumprimentar un pedido, factura e albarán. 
5. Saber calcular o IVE nos documentos de compra-venda. 
6. Cumprimentar adecuadamente cheques e letras de cambio. 
7. Rigor e limpeza na realización dos documentos relacionados coas 
operacións de compravenda. 

UD.6: DEPARTAMENTO DE PRODUCIÓN 

1. Analizar as funcións e a importancia do departamento de 

produción dunha empresa 

2. Realizar cálculos sinxelos de custos de produto 
3. Identificar distintos tipo de procesos produtivos 
UD.7: A CONTABILIDADE 

1. Coñecer o concepto xurídico-económico de patrimonio (bens, 

dereitos e obrigacións) e o seu rexistro contable. 

2. Interpretar o significado contable das contas e dos asentos 

contables polo método da partida dobre. 

3. Coñecer os principais libros contables e realizar anotacións 

nos mesmos como forma de rexistro das operacións da empresa. 

4. Redactar un estudo económico financeiro para a empresa creada 
na UD2. 

UD.8: DEPARTAMENTO FINANCEIRO 

1. Identificar as operacións básicas que realizan os bancos. 
2. Recoñecer e interpretar terminoloxía financeira básica: TAE, 



préstamo, empréstito, desconto comercial. 
 

3. Manexar as técnicas para o cálculo do interese simple e 

composto. 

U.D.9: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

1. Indicar as distintas funcións que pode desenvolver o 

departamento de persoal. 

2. Coñecer a normativa básica relacionada coas xestións propias da 
relación laboral. 

3. Confeccionar e interpretar supostos sinxelos de nóminas. 
 
 
Criterios de cualificación 
 
 

A nota de cada avaliación será numérica (de 0 a 10) a cal será 

calculada en función dos seguintes criterios: 
 
 

Exames (40%) 

En cada avaliación faranse dous exames (dúas ou tres unidades 

por exame),serán probas obxectivas nas que os alumnos/as terán que 

resolver cuestións teóricas e prácticas. 
 
 

Comportamento e actitude (60%) 

O bo comportamento e actitude fronte á materia, a profesora e 

os compañeiros suporá un punto da nota final. Ese punto teno todo 

o alumnado, o cal a medida que o seu comportamento non sexa 

adecuado (como p.e. interromper a  clase,  non  realizar  as 

tarefas , molestar aos compañeiros/as), irase reducindo en 0,10 

décimas cada dúas chamadas de atención por sesión. 

A nota final da avaliación será a suma dos tres apartados 

anteriores. Os redondeos á alza realizaranse a partires do 0,5, 

deste xeito o aprobado da materia está no 4,5. 

O alumno/a que non acade o 4,5 fará unha proba de recuperación de 

todo o trimestre. 

A nota final da materia é a media aritmética das notas acadadas 

nos trimestres anteriores, se fose inferior ao 4,5 terase que 

acudir á convocatoria e x t r a o r d i n a r i a . Esta proba 

será sobre os contidos mínimos da materia que terá unha 

valoración de 10 puntos, 



para superar dita proba será necesario obter unha cualificación de 
 

5 puntos. 


