
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

B1.1. Describir as calidades persoais e as destrezas asociadas á iniciativa 
emprendedora, analizando os requisitos de distintos postos de traballo e 
actividades empresariais. 

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 xeración de traballo 

B1.2. Tomar decisións sobre o itinerario vital propio comprendendo as 
posibilidades de emprego, o autoemprego e a carreira profesional, en 
relación coas habilidades persoais e as alternativas de formación e 
aprendizaxe ao longo da vida. 

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  
 

B1.3. Actuar como futuro/a traballador/a responsable coñecendo os seus 
dereitos e deberes como tal, valorando a acción do EstadoSeguridade 
Social na protección da persoa empregada, e comprendendo a necesidade 
de protección dos riscos laborais. 

IAEEB1.3.1. Identifica as normas e as institucións que interveñen nas relacións 
entre os/as traballadores/as e as empresas, en relaciónco funcionamento do 
mercado de traballo. 

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 almacenaxe, etc. 

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

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 almacenaxe, etc. 

IAEEB2.1.2. Identifica as características internas e externas da empresa en 
proxecto, así como os elementos que constitúen o contono específico desta 
(mercado, provedores/as,clientela, sistemas de produción e/ou 
comercialización, almacenaxe, etc.). 

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 almacenaxe, etc. 

IAEEB2.1.3. Describe a relación da empresa proxectada co seu sector, a súa 
estrutura organizativa e as funcións de cada departamento, e identifica os 
procedementos de traballo no desenvolvemento do proceso produtivo ou 
comercial. 

B2.2. Identificar e organizar a información das áreas da empresa en 
proxecto aplicando os métodos correspondentes á tramitación documental 
empresarial. 

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 básicas de contabilidade, xestión financeira e comercial e 
administración de persoal, para a organización da información da empresa 
proxectada. 
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B2.3. Realizar actividades de produción e comercialización propias da 
empresa proxectada, aplicando técnicas de comunicación e traballo en 
equipo. 

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 internet e 
en redes sociais, aplicando os principios do márketing. 

B2.3. Realizar actividades de produción e comercialización propias da 
empresa proxectada, aplicando técnicas de comunicación e traballo en 
equipo. 

IAEEB2.3.3. Compila datos sobre os apoios á creación de empresas tanto do 
contorno próximo como do territorial, estatal ou europeo, e selecciona as 
posibilidades que se axusten ao proxecto de empresa formulado. 

B3.1. Describir as formas xurídicas das empresas en relación coas 
responsabilidades legais dos/das seus/súas propietarios/a e xestores/as, 
así como coas esixencias de capital. 

EB3.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e indica as esixencias de 
capital e responsabilidades propias de cada tipo. 

B3.1. Describir as formas xurídicas das empresas en relación coas 
responsabilidades legais dos/das seus/súas propietarios/a e xestores/as, 
así como coas esixencias de capital. 

IAEEB3.1.2. Identifica e enumera as administracións públicas implicadas na 
posta en marcha de empresas, e compila por vía telemática os principais 
documentos necesarios para a posta en funcionamento. 

B3.1. Describir as formas xurídicas das empresas en relación coas 
responsabilidades legais dos/das seus/súas propietarios/a e xestores/as, 
así como coas esixencias de capital. 

IAEEB3.1.4. Selecciona a forma xurídica máis axeitada en cada caso segundo a 
actividade que se vaia desenvolver, o número de emprendedores/as, o 
alcance da responsabilidade que se vaia asumir, a complexidade organizativa, 
a dispoñibilidade financeira e a fiscalidade. 

B3.2. Identificar as fontes de financiamento das empresas propias de cada 
forma xurídica, incluíndo as externas e internas, e valorar as máis axeitadas 
para cada tipo e momento no ciclo de vida da empresa. 

IAEEB3.2.1. Determina os investimentos necesarios para a posta en marcha 
dunha empresa, e distingue as principais partidas relacionadas nun balance de 
situación. 

B3.2. Identificar as fontes de financiamento das empresas propias de cada 
forma xurídica, incluíndo as externas e internas, e valorar as máis axeitadas 
para cada tipo e momento no ciclo de vida da empresa. 

IAEEB3.3.1. Presenta un estudo de viabilidade económico-financeiro a medio 
prazo do proxecto de empresa, aplicando condicións reais de produtos 
financeiros analizados e previsións de vendas, segundo un estudo do ámbito 
mediante unha aplicación informática tipo folla de cálculo, manexando razóns 
financeiras básicas. 

B3.2. Identificar as fontes de financiamento das empresas propias de cada 
forma xurídica, incluíndo as externas e internas, e valorar as máis axeitadas 
para cada tipo e momento no ciclo de vida da empresa. 

IAEEB3.3.3. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa actividade 
e a súa forma xurídica, sinala o funcionamento básico do IAE, IVE, IRPF e IS, e 
indica as principais diferenzas entre eles. 
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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. 
Consistiu no envío de exercicios (exercicios numéricos e de resposta escrita, 
comentarios de texto e ler unha novela ) a través da aula virtual ou do correo 
electrónico e a súa posterior recollida para a corrección. As correccións fanse a 
través dos mesmos medios ou a través do teléfono) 

Instrumentos: 
- Proba obxectiva: exercicios ,comentarios de textos, lectura de novela, 

actividades escritas 
- Actitude fronte a materia: entregar as tarefas , entregalas no tempo convido, 

conectarse nas conversas,... 
- Lista de cotexo onde se recolle a entrega da tarefa, se foi en prazo, 

participación na conversa. 

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  o 100% das tarefas propostas e unha 
actitude positiva. Para o alumnado que non realiza todas as tarefas 
subiráselle a nota proporcionalmente o seu traballo. 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 

Exame con teoría e exercicios do explicado na 1ª e 2ª avaliación. 

Alumnado de 
materia 

pendente** 

Criterios de avaliación: 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
**NO presente curso o departamento de Economía non conta con ningún alumno 
ou alumna que teña esta materia pendente. 
 

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  

- Actividades de repaso e reforzo. 
- 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 (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

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.  

 
Con conectividade: exercicios na aula virtual do centro e/ ou a través do 
correo electrónico  persoal. As conversas na aula virtual  co alumnado 
están fixadas para os xoves, tratando así de que poidan consultar coa 
docente as dúbidas que lles puideran xurdir tanto da materia coma do 
curso en xeral. Do mesmo xeito resólvense todas as dúbidas que envíen 
ao correo da docente. . Tamén se resolveron dúbidas a través do teléfono. 
Como titora tamén vou ir chamando ao largo das semanas a aqueles pais 
dos alumnos que me chegue información doutros profesores de que non 
están participando no desenvolvemento das outras materias 

 
- Sen conectividade: O alumnado sen conectividade será identificado 

(como xa se fixo a comezos deste período) e manterase con eles un 
seguimento continuo por outros medios, podendo trasladarlle medios 
materiais específicos (tablets ou ordenadores se fora posible). Asi 
mesmo  incidirase na xestión titorial con maior incidencia nestes casos, 
favorecendo calquera axuda que o alumnado poida reclamar. O medio 
utilizado será o teléfono. 

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.  
- Enlace a descarga da novela (gratuíta mentras dure o período de 

confinamento) 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

TITORIA 4º ESO B: 

• Intercambio de información ca titora 
• Correo electrónico: faxanagg@gmail.com 
• Conversa na aula virtual:  os venres de  13.00- 14.00 H 

  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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