
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para 
o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma 
de Galicia.  
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1.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias Clave 

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

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

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ CSIE 

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

▪ CD 

▪ CMCCT 

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

▪ EEB2.1.1. Describe e analiza os factores que determinan a localización e a dimensión dunha empresa, 
e valora a transcendencia futura para a empresa desas decisións. 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ CSC 
CSIEE 

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

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

▪ CD 
CMCCT 

▪ B4.2. Determinar a estrutura de ingresos e custos dunha 
empresa, calculando o seu beneficio e o seu limiar de 
rendibilidade, a partir dun suposto formulado. 

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

▪ CD 

▪ CMCCT 

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

▪ CD 

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ B4.3. Describir os conceptos fundamentais do ciclo de inventario 
e manexar os modelos de xestión. 

▪ EEB4.3.1. Identifica os custos que xera o almacén e resolve casos prácticos sobre o ciclo de inventario. ▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ EEB4.3.2. Valora as existencias en almacén mediante diferentes métodos. ▪ CD 

▪ CMCCT 

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

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

▪ CSIEE 

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

▪ CAA 

▪ CD 
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 ▪ CMCCT 

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

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

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

▪ CSIEE 

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

▪ CMCCT 

▪ EEB6.1.9. Calcula o resultado do exercicio económico da empresa, empregando os criterios de 
imputación aplicables. 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ EEB61.10. Identifica, interpreta e clasifica os elementos do resultado da empresa. ▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ B6.2. Recoñecer a importancia do cumprimento das obrigas 
fiscais e explicar os impostos que afectan as empresas. 

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

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ B7.1. Valorar proxectos de investimento, xustificar 
razoadamente a selección da alternativa máis vantaxosa, 
diferenciar as posibles fontes de financiamento nun 
determinado suposto e razoar a elección máis axeitada. 

▪ EEB7.1.1. Coñece e enumera os métodos estáticos (prazo de recuperación) e dinámicos (criterio do 
valor actual neto) para seleccionar e valorar investimentos. 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

▪ EEB7.1.2. Aplica métodos estáticos (prazo de recuperación) e dinámicos (valor actual neto), nun 
suposto concreto de selección de alternativas de investimento para unha empresa. 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ EEB7.1.3. Explica as posibilidades de financiamento das empresas diferenciando o externo e o interno, 
a curto e a longo prazo, así como o custo de cada un e as implicacións na marcha da empresa. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 
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** No presente curso o departamento de Economía non conta con ningún alumno ou 
alumna que teña esta materia pendente.   

2.AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Avaliación 

Procedementos: elaboración  de distintos supostos tanto teóricos como prácticos 
que nos  permitan  valorar a capacidade do alumnado para a selección e 
organización das ideas principais dun tema traballado, a súa capacidade de 
análise e, en menor medida, o seu xuízo crítico. 

Instrumentos: utilizarei unha ficha-rexistro para anotar todos os traballos 
entregados polo alumnado así como a súa predisposición en relación a seguir 
aprendendo, o seu interese pola materia e a súa asistencia as clases virtuais 
(observación directa e rexistro anecdótico). 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o presente curso 
considerará en conxunto os resultados de todo o curso.  
 
Tendo en conta isto, a nota numérica para a cualificación final da materia 
obterase do seguinte xeito:  
a) Farase a media aritmética das notas das dúas primeira avaliacións (realizadas 

xa antes do 13 de Marzo).  
b) A esa nota poderáselle sumar como máximo un punto, tan só ao alumnado 

que a partir do 16 de Marzo realizase polo menos o 80% das tarefas 
propostas. Deste xeito o traballo realizado dende esa data so se terá en conta 
para mellorar a cualificación do alumnado. 

 
Enténdese superada a materia cando a suma dos dous puntos anteriores acade 
polo menos un 5.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado que non acade unha media de 5 na cualificación final do curso 
poderá facer unha proba escrita en setembro no prazo que as autoridades 
educativas estipulen. En todo caso esta proba versará sobre os contidos e 
estándares mínimos indicados no apartado 1 deste documento.  

 
Se a situación sanitaria non o permite encomendaránselle unha serie de tarefas 
teóricas e prácticas co fin de tratar de saber se acada os contidos e estándares 
mínimos. Estas tarefas realizaranse se é posible a través dunha vídeo chamada. 

Alumnado de 
materia 

pendente ** 

Criterios de avaliación: 
 

Criterios de cualificación: 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3.METODOLOXÍA E  ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

(RECUPERACIÓN, REPASO, REFORZO, E NO SEU CASO, 
AMPLIACIÓN)  

Actividades  

En concreto para o alumnado de 2º de bacharelato  durante a 3ª 
avaliación séguense a avanzar  os contidos establecidos no currículo da 
materia.  
 
Fanse unha  serie de exercicios teóricos e prácticos (seguindo o modelo 
do exame das ABAU) que todo alumno ou alumna debe entregar para 
corrixir a profesora a través da aula virtual ou directamente no correo 
corporativo da docente. 
 
Todas estas actividades  terán especialmente en conta a situación 
extraordinaria  que se está a vivir, polo que se  flexibilizarán e adaptarán 
para axudar en todo o posible a que o alumnado poida seguir un normal 
ritmo de traballo, sen afectar ao seu benestar nin sobrecargalo de 
tarefas. 

Metodoloxía  

Coa finalidade de axudar ao alumnado a organizar as súas actividades 
escolares, autorregular a súa aprendizaxe e manter un bo estado 
emocional, o alumnado terá na aula virtual do centro todo o material de 
apoio necesario para realizar as tarefas anteriormente descritas.  
 
O traballo estará distribuído por semanas. En cada semana terán unha 
serie de contidos novos que aprender dos que despois farán e entregarán 
un boletín de exercicios que terá unha parte teórica e outra práctica 
(cando sexa necesario). Tratando se establecer unha rutina de traballo, a 
entrega establécese sempre para os martes de cada semana.  
 
As vídeo chamadas co alumnado están fixadas para os luns e os xoves, 
tratando así de que poidan ter uns días para revisar o material e as 
actividades propostas e de que usen esas vídeo chamadas para consultar 
coa docente as dúbidas que lles puideran xurdir. Do mesmo xeito 
resólvense todas as dúbidas que envíen ao correo da docente. 
 
Todo o noso alumnado ten a posibilidade de seguir este método de 
traballo xa que todos teñen conectividade. 
 
Avaliarase a actividade desenvolta a distancia  só con carácter positivo. 
 

Materiais e recursos 

• Ordenador e conexión da docente 
• Ordenador e conexión do alumnado  
• Cisco Webex 
• Aula virtual do centro (Moodle) 
• Apuntes , blogs de consulta, boletíns de exercicios,…  e todo o 

necesario para que transcorra a teleformación do mellor xeito 
posible.  
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4.INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O procedemento que se emprega  para informar ao alumnado é o seguinte: 
a) Cisco Webex  (Vidiochamadas  todas as semanas os días establecidos ) 
b) Aula virtual do centro (Moodle, no curso desta materia) 
c) Correo electrónico, usando a profesora o correo corporativo da Xunta. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 7 CENTRO: ISIDRO PARGA PONDAL  
CURSO: 2º BAC-A 

MATERIA:  ECONOMÍA DA EMPRESA: 
 

  

 


	ÍNDICE
	1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
	2.Avaliación e cualificación
	3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 
	4.Información e publicidade

