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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Toda persoa vese na obriga de enfrontar unha gran diversidade de 
situacións de carácter económico, xa que debe tomar multitude de decisións 
como consumidora, traballadora, empresaria ou aforradora, e moitas destas 
decisións teñen unha gran transcendencia para a súa vida persoal e familiar. 
Xunto a esta dimensión persoal, os problemas económicos tamén teñen 
unha clara dimensión social. A inflación, o paro, o déficit público, a 
globalización son temas de debate na sociedade actual e obxecto de 
diversas propostas por parte dos diferentes grupos sociais e políticos. Para 
poder valorar de forma razoada estas propostas e tomar postura ante elas 
cómpre dispoñer dunha formación económica básica. 
 
Ademais destas motivacións persoais e sociais existen razóns de tipo 
propedéutico que xustifican a presenza dos estudos de economía no 
bacharelato. 
 
A formación económica básica do alumnado intégrase na área das ciencias 
sociais da educación secundaria obrigatoria como unha parte das 
aprendizaxes que se teñen que adquirir en relación co medio social. O 
bacharelato esixe o profundamente nesa formación, o que supón unha 
aproximación cada vez máis analítica e especializada que, sen perder a 
perspectiva global, permita a construción de coñecementos máis precisos e 
axustados. Por outra parte, trátase dunha disciplina que se presta 
especialmente a un enfoque multidisciplinar, pois precisa doutras ciencias. 
 
Considerando a economía como unha das múltiples facetas para a análise e 
interpretación da realidade, os contidos desta materia buscan a consecución 
de dous obxectivos básicos: fornecer unha visión global do funcionamento 
do sistema económico e iniciar o alumnado nas peculiaridades do 
razoamento económico. 
 
Para poder alcanzar estes obxectivos é fundamental que o alumnado 
dispoña dun marco conceptual para interpretar a realidade, así como de 
ferramentas básicas que lle permitan a utilización dunha certa capacidade 
de razoamento económico. 
 
O currículo proposto pretende fuxir de enfoques puramente académicos e 
formalistas, para primar os contidos con maior poder explicativo sobre as 
causas e as consecuencias dos problemas económicos. 
 
Os contidos seleccionados pódense agrupar nos grandes ámbitos da ciencia 
económica. Comézase cun aspecto clave da análise económica, o estudo do 
mercado, que se centra nos aspectos máis básicos e máis próximos á 
realidade. 
 
A seguir analízase o funcionamento da economía nacional. Inclúense aquí os 
principais indicadores da actividade económica, os compoñentes da oferta e 
a demanda agregadas e o papel da política monetaria ou fiscal como 
reguladoras do ciclo económico. 
 
Finalmente faise referencia aos aspectos internacionais e ao crecemento 
económico. No mundo actual, o estudo da realidade máis próxima, a 
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economía de Galicia ou de España, no se pode entender sen o estudo das 
relacións que se establecen co resto dos países, sexan máis próximos 
(Unión Europea, OCDE) ou máis afastados (Terceiro Mundo, Europa do 
Leste). Así mesmo, cómpre ampliar a visión económica introducindo os 
aspectos ligados ao crecemento económico que achegan unha visión máis 
dinámica e a máis longo prazo. 
 
No que toca aos procedementos, tamén se inclúen aspectos específicos 
relacionados co razoamento económico. Así, a través da análise de datos, a 
lectura comprensiva e a elaboración de pequenos traballos de investigación 
buscarase a aplicación dos principios e conceptos económicos estudados á 
análise de casos concretos e problemas reais e cotiáns. 
Os problemas económicos teñen unha importante dimensión social, e 
suscitan diferentes puntos de vista, con distintas bases políticas, éticas e 
filosóficas. A economía desempeña un papel central na configuración de 
valores e actitudes, e axuda a persoas a construír o seu propio criterio e a 
ser capaces de enfrontar, con coñecemento e responsabilidade, os 
problemas económicos e sociais da vida adulta. 
 
Obxectivos da materia Economía: 
(Decreto 126/2008 de 19 de xuño. DOGA de 23 de xuño) 
 
A ensinanza da economía no bacharelato terá como finalidade o 
desenvolvemento das seguintes capacidades: 
1. Identificar o ciclo da actividade económica. Distinguir sistemas 
económicos e formar un xuízo persoal acerca das vantaxes e inconvenientes 
de cada un deles. 
2. Manifestar interese por coñecer e interpretar con sentido crítico e 
solidario os grandes problemas económicos actuais, en especial as 
desigualdades económicas e a sobreexplotación de recursos naturais, así 
como os derivados da globalización da actividade económica. 
3. Relacionar feitos económicos significativos co contexto social, político, 
histórico e cultural en que tiveron lugar. Trasladar esta reflexión ás 
situacións cotiás. Formular xuízos persoais acerca da conveniencia ou non 
da intervención da Administración pública na economía e dos seus efectos. 
4. Comprender o funcionamento do sistema de economía de mercado, 
sinalando as súas vantaxes e inconvenientes, así como as interrelacións 
entre o sistema económico e os fenómenos sociais. 
5. Utilizar técnicas elementais de tratamento e representación de datos 
sobre a economía galega, española, europea ou doutras zonas do mundo 
para coñecer e comprender os trazos característicos da situación económica 
deses territorios e as perspectivas de futuro. 
6. Formular xuízos persoais acerca de problemas económicos de 
actualidade. Comunicar opinións argumentando con precisión e rigor a partir 
de conceptos e principios económicos elementais. Aceptar a discrepancia e 
os puntos de vista distintos como vía de enriquecemento persoal. 
7. Interpretar as mensaxes, datos e informacións que aparecen nos medios 
de comunicacións e/ou internet sobre desaxustes económicos actuais e 
contrastar as medidas correctoras de política económica que se propoñen. 
Formular xuízos persoais sobre elas e comprender que as decisións 
implican, en ocasións, elixir entre obxectivos en parte contraditorios para os 
diferentes axentes económicos. 
8. Analizar e valorar criticamente as repercusións do crecemento económico 
sobre o medio natural e a calidade de vida das persoas, así como o diferente 
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grao de desenvolvemento das distintas rexións e países. Reflexionar sobre a 
necesidade de acadar un desenvolvemento sustentable. 
9. Abordar de maneira autónoma e razoada problemas económicos do 
contorno, utilizando os procedementos de indagación das ciencias sociais e 
diversas fontes e medios de información, en especial as tecnoloxías da 
información e comunicación. Trasladar esta reflexión ás situacións cotiás do 
contorno. 
10. Coñecer e comprender, dunha maneira crítica, o uso e significado das 
principais magnitudes macroeconómicas como indicadores da situación 
económica dun país. 
 
 
2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE 
 
Para os efectos deste decreto, as competencias clave do currículo serán as 
seguintes: 
- Comunicación lingüística (CCL). 
 
- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCCT). 
 
- Competencia dixital (CD). 
 
- Aprender a aprender (CAA). 
 
- Competencias sociais e cívicas (CSC). 
 
- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
 
- Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 
Está recollido no punto 4 a contribución de cada unha destas competencias  
aos distintos estándares de aprendizaxe. 
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3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 
 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle 
permitan: (DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o 
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia.) 
 
 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e 
adquirir unha con- ciencia cívica responsable, inspirada polos valores da 
Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos 
dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 
sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de 
forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen 
de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 
mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 
existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a 
igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 
circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 
discapacidade. 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 
necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a 
lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e 
da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, 
os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 
Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu 
contorno social. 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e 
dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da 
investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así 
como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 
ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio 
galego. 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, 
flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio 
estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento 
persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade 
viaria. 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, 
e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo 
globalizado. 
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4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
AVALIABLE, DOS OBXECTIVOS, CONTIDOS, COMPETENCIAS CLAVES, 
TEMPORALIZACIÓN E CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 
 

Economía. 1º Bacharelato 
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Temporali-

zación 
Bloque 1. Economía e escaseza. A organización da actividade económica 

- i 
- l 
  
  

B1.1. Escaseza, 
elección e asignación 
de recursos. Custo de 
oportunidade. 

B1.1. Explicar o 
problema da escaseza: 
recursos escasos e 
necesidades ilimitadas. 

ECB1.1.1. Recoñece a 
escaseza e a 
correspondente 
necesidade de elixir entre 
decisións alternativas, 
como problema máis 
determinante para 
afrontar en todo sistema 
económico. 

- CAA 
- CMCCT 

4 clases 

- a 
- h 
- i 
- l 
 

B1.2. Mecanismos de 
asignación de recursos. 
B1.3. Análise e 
comparación dos 
sistemas económicos. 

B1.2. Observar os 
problemas económicos 
dunha sociedade, así 
como analizar e expresar 
unha valoración crítica 
das formas de re- 
solución desde o punto 
de vista dos sistemas 
económicos. 

ECB1.2.1. Analiza as 
respostas ás preguntas 
clave sobre a organización 
dos principais sistemas 
económicos. 

-CSC 
-CMCCT 
-CD 

2 clases 

ECB1.2.2. Relaciona, para 
a súa interpretación, os 
cambios máis recentes no 
escenario económico 
mundial coas 
circunstancias técnicas, 
económicas, sociais e 
políticas que os explican, a 
partir de casos concretos 
de análise. 

-CSC 
-CMCCT 
-CAA 

2 clases 

ECB1.2.3. Compara 
sistemas económicos, 
utilizando exemplos 
actuais do ámbito 
internacional. 

-CAA 
-CD 
-CSC 

2 clases 

- i 
- l 
 
  

B1.4. Economía como 
ciencia: actividade 
económica e sociedade. 
B1.5. Principios na 
toma de decisións 
económicas. 
B1.6. Modelos 
económicos. Economía 
positiva e normativa. 
B1.7. Información 
económica: 
interpretación de datos 
e gráficos. 

B1.3. Comprender o 
método científico que se 
utiliza na área da 
economía, así como 
identificar as fases da 
investigación científica 
en economía e os 
modelos económicos. 

ECB1.3.1. Distingue as 
proposicións económicas 
positivas das proposicións 
económicas normativas. 

- CAA 
- CMCCT 

2 clases 

ECB1.3.2. Interpreta os 
modelos de representación 
da realidade económica, e 
emprega os termos e a 
metodoloxía apropiados 
para analizar problemas 
económicos concretos. 

- CCL 
- CMCCT 
- CD 

2 clases 

Bloque 2. A actividade produtiva 
- i 
- l 
- m 
- p 

B2.1. Proceso 
produtivo e factores de 
produción. 

B2.1. Analizar as 
características principais 
do proceso produtivo. 

ECB2.1.1. Expresa unha 
visión integral do 
funcionamento do sistema 
produtivo partindo do 
estudo da empresa e a súa 
participación en sectores 
económicos, así como a 
súa conexión e 
interdependencia. 

- CAA 
- CCL 
- CSC 

4 clases 

- i 
- l 
 
 

B2.2. División técnica 
do traballo, 
produtividade e 
interdependencia. 

B2.2. Explicar as razóns 
do proceso de división 
técnica do traballo. 

ECB2.2.1. Relaciona o 
proceso de división técnica 
do traballo coa 
interdependencia 
económica nun contexto 
global. 

- CSC 
- CMCCT 

2 clases 

ECB2.2.2. Clasifica e 
define os factores 
produtivos, e describe as 
relacións entre 
produtividade, eficiencia e 
tecnoloxía. 

- CMCCT 
- CCL 

4 clases 

- a 
- h 
- i 
- l 
- m 

B2.3. Globalización: 
cambios no sistema 
produtivo ou na 
organización da 
produción. 

B2.3. Identificar os 
efectos da actividade 
empresarial para a 
sociedade e a vida das 
persoas. 

ECB2.3.1. Analiza para 
explicar as repercusións da 
actividade das empresas, 
tanto nun ámbito próximo 
coma nun ámbito 
internacional. 

- CSIEE 
- CCL 

4 horas 
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- a 
- h 
- i 
- m 

B2.4. Empresa: 
obxectivos e funcións. 

B2.4. Expresar os 
obxectivos e as funcións 
principais das empresas, 
utilizando referencias 
reais do ámbito próximo 
e transmitindo a 
utilidade que se xera coa 
súa actividade.   

ECB2.4.1. Distingue e 
interpreta os obxectivos e 
as funcións das empresas. 

- CSIEE 
- CAA 

2 clases 

ECB2.4.2. Explica a 
función creadora de 
utilidade dos bens das  
empresas. 

- CD 
- CCL 

2 clases 

- i 
- l 
- m 
 

B2.5. Eficacia, 
eficiencia e 
efectividade. 
B2.6. Eficiencia na 
produción: eficiencia 
técnica e económica. 

B2.5. Relacionar e 
distinguir a eficiencia 
técnica e a eficiencia 
económica. 

ECB2.5.1. Determina e 
interpreta a eficiencia 
técnica e económica a 
partir dos casos 
formulados. 

- CD 
- CMCCT 

4 clases 

- i 
- l 
- m 
 

B2.7. Custos de 
produción. Cálculo e 
análise dos custos de 
produción e dos 
beneficios. 

B2.6. Calcular e 
controlar os custos e os 
beneficios das empresas, 
e representar e 
interpretar gráficos 
relativos a eses 
conceptos. 

ECB2.6.1. Calcula, clasifica 
e utiliza diversos tipos de 
custos, fixos e variables, 
totais, medios e marxinais, 
e representa e interpreta 
gráficos de custos. 

- CMCCT 
- CD 

4 clases 

ECB2.6.2. Calcula, analiza 
e interpreta os beneficios 
dunha empresa a partir de 
supostos de ingresos e 
custos dun período. 

- CMCCT 
- CD 

4 clases 

- i 
- l 
- m 
 
  

B2.8. Función de 
produción. 
 

B2.7. Analizar, 
representar e interpretar 
a función de produción 
dunha empresa a partir 
dun caso dado. 

ECB2.7.1. Representa e 
interpreta gráficos de 
produción total, media e 
marxinal, a partir de 
supostos dados. 

- CMCCT 
- CD 

2 clases 

Bloque 3. O mercado e o sistema de presos 
- i 
- l 
- m 
   
 
 

B3.1. Curva de 
demanda. Movementos 
ao longo da curva de 
demanda e 
desprazamentos na 
curva de demanda. 
Elasticidade da de 
manda. 
B3.2. Curva de oferta. 
Movementos ao longo 
da curva de oferta e 
desprazamentos na 
curva da oferta. 
Elasticidade da oferta. 
B3.3. Equilibrio do 
mercado. 

B3.1. Interpretar, a 
partir do funcionamento 
do mercado, as 
variacións en cantidades 
demandadas e ofertadas 
de bens e servizos en 
función de distintas 
variables. 

ECB3.1.1. Representa 
graficamente os efectos 
das variacións das 
variables no 
funcionamento dos 
mercados. 

- CMCCT 
- CD 

4 clases 

ECB3.1.2. Define e 
expresa matematicamente 
as variables que 
determinan a oferta e a 
demanda. 

- CMCCT 
- CD 

2 clases 

ECB3.1.3. Analiza as 
elasticidades de demanda 
e de oferta, interpretando 
os cambios en prezos e 
cantidades, así como os 
seus efectos sobre os 
ingresos totais. 

- CMCCT 
- CD 

4 clases 

- a 
- h 
- i 
- l 
- m 

B3.4. Estruturas de 
mercado e modelos de 
competencia. 
B3.5. Competencia 
perfecta. Competencia 
imperfecta. Monopolio. 
Oligopolio. 
Competencia 
monopolística. 

B3.2. Analizar o 
funcionamento de 
mercados reais e 
observar as súas 
diferenzas cos modelos, 
así como as súas 
consecuencias para 
os/as  consumidores/as, 
as empresas ou os 
estados. 

ECB3.2.1. Analiza e 
compara o funcionamento 
dos tipos de mercados, e 
explica as súas diferenzas. 

- CMCCT 
- CCL 

4 clases 

ECB3.2.2. Aplica a análise 
dos tipos de mercados a 
casos reais identificados a 
partir da observación do 
ámbito máis inmediato. 

- CAA 
- CSC 

2 clases 

ECB3.2.3. Valora de forma 
crítica os efectos que se 
derivan sobre os axentes 
intervenientes nos 
diversos mercados. 

- CSC 2 clases 

Bloque 4. A macroeconomía 
- g 
- h 
- i 
- l 
 

B4.1. 
Macromagnitudes: 
produción. Renda. 
Gasto. 
B4.2. Equilibrio 
macroeconómico: 
demanda e oferta 
agregadas. 
B4.3. Inflación e tipos 
de xuro. 
 B4.4. Os vínculos dos 
problemas 

B4.1. Distinguir as 
principais magnitudes 
macroeconómicas, 
operar con elas e 
analizar as súas 
interrelacións, valorando 
os inconvenientes e as 
limitacións que 
presentan como 
indicadores da calidade 
de vida. 

ECB4.1.1. Mide, interpreta 
e expresa as principais 
magnitudes 
macroeconómicas como 
indicado- res da situación 
económica dun país. 

- CMCCT 
- CD 
- CSC 
- CCL 

6 clases 

ECB4.1.2. Relaciona as 
principais 
macromagnitudes e 
utilízaas para establecer 
comparacións con carácter 
global. 

- CAA 
- CSC 

2 clases 
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macroeconómicos e a 
súa interrelación. 

ECB4.1.3. Analiza de 
forma crítica os 
indicadores estudados e 
valora o seu impacto, os 
seus efectos e as súas 
limitacións para medir a 
calidade de vida. 

- CSC 2 clases 

- g 
- i 
- l 
 

B4.5. Indicadores do 
desenvolvemento da 
sociedade: as 
macromagnitudes e as 
súas limitacións. 

B4.2. Interpretar datos e 
indicadores económicos 
básicos e a súa 
evolución. 

ECB4.2.1. Utiliza e 
interpreta a información 
contida en táboas e 
gráficos de variables 
macroeconómicas e a súa 
evolución no tempo. 

- CMCCT 
- CD 

2 clases 

ECB4.2.2. Considera 
investigacións e 
publicacións económicas 
de referencia como fonte 
de datos específicos, e 
recoñece os métodos de 
estudo utilizados por 
economistas. 

- CAA 
- CD 

2 clases 

ECB4.2.3. Opera con 
variables económicas 
mediante aplicacións 
informáticas, analízaas e 
interprétaas, e presenta as 
súas valoracións de 
carácter persoal. 

- CD 
- CMCCT 

2 clases 

- a 
- h 
- i 
- l 
- m 

B4.6. Mercado de 
traballo. Desemprego: 
tipos e causas. 

B4.3. Valorar a estrutura 
do mercado de traballo e 
a súa relación coa 
educación e a formación, 
analizando de xeito 
especial o desemprego. 

ECB4.3.1. Examina e 
interpreta datos e gráficos 
de contido económico 
relacionados co mercado 
de traballo. 

- CMCCT 
- CD 

2 clases 

ECB4.3.2. Valora a 
relación da educación e a 
formación coas 
probabilidades de obter un 
emprego e mellores 
salarios. 

- CSC 
- CAA 

2 clases 

ECB4.3.3. Investiga e 
recoñece vieiros de 
ocupación e tendencias de 
emprego. 

- CAA 
- CD 

2 clases 

- a 
- g 
- h 
- i 
- l 
- p 

B4.7. Políticas contra o 
desemprego. O 
desemprego en Galicia. 
 

B4.4. Estudar as opcións 
de políticas 
macroeconómicas para 
facer fronte á inflación e 
ao desemprego. 

ECB4.4.1. Analiza os datos 
de inflación e desemprego 
en España e as 
alternativas para loitar 
contra o desemprego e a 
inflación. 

- CD 
- CSIEE 

2 clases 

  Bloque 5. Aspectos financeiros de la Economía 
- i 
- l 
 
 

B5.1. O diñeiro na 
economía: tipoloxía e 
funcionamento. 
B5.2. Proceso de 
creación do diñeiro. 

B5.1. Recoñecer o 
proceso de creación do 
diñeiro, os cambios no 
seu valor e a forma en 
que estes se miden. 

ECB5.1.1. Analiza e 
explica o funcionamento 
do diñeiro e do sistema 
financeiro nunha 
economía. 

- CSC 
- CMCCT 
- CD 
- CCL 

4 clases 

- a 
- d 
- h 
- i 
- l 
  
 

B5.3. Teorías 
explicativas da 
inflación. 

B5.2. Describir as teorías 
explicativas sobre as 
causas da inflación e os 
seus efectos sobre os/as 
consumidores/as, as 
empresas e o conxunto 
da economía. 

ECB5.2.1. Recoñece as 
causas da inflación e 
valora as súas 
repercusións económicas e 
sociais. 

- CSC 
- CD 

4 clases 

- i 
- l 
 

B5.4. Sistema 
financeiro. Novas 
formas de 
financiamento. 

B5.3. Explicar o 
funcionamento do 
sistema financeiro e 
coñecer as 
características dos seus 
principais produtos e 
mercados. 

ECB5.3.1. Valora o papel 
do sistema financeiro 
como elemento cana- 
lizador do aforro ao 
investimento, e identifica 
os produtos e os mercados 
que o compoñen. 

- CAA 
- CSC 
- CD 

1 clase 

- a 
- d 
- h 
- i 
- l 

B5.5. Política 
monetaria: 
instrumentos. 

B5.4. Analizar os tipos 
de política monetaria. 

ECB5.4.1. Razoa de forma 
crítica, en contextos reais, 
sobre as accións de 
política monetaria e o seu 
impacto económico e 
social. 

- CAA 
- CMCCT 
- CSC 

4 clases 

- i 
- l 
- a 
- h 

B5.6. Banco Central 
Europeo. 
B5.7. Mecanismos da 
oferta e demanda 
monetaria: efectos 

B5.5. Identificar o papel 
do Banco Central 
Europeo e a estrutura da 
súa política monetaria. 

ECB5.5.1. Identifica os 
obxectivos e a finalidade 
do Banco Central Europeo, 
e razoa sobre o seu papel 
e o seu funcionamento. 

- CSC 
- CMCCT 
- CD 

2 clases 
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  sobre os tipos de xuro. ECB5.5.2. Describe os 
efectos das variacións dos 
tipos de xuro na economía 

- CMCCT 
- CCL 

2 clases 

Bloque 6. O contexto internacional da economía 
- g 
- i 
- l 

B6.1. Comercio 
internacional: causas e 
teorías. 
B6.2. Balanza de 
pagamentos, con 
especial referencia á 
española. 

B6.1. Analizar os fluxos 
comerciais entre dúas 
economías. 

ECB6.1.1. Identifica e 
describe os fluxos 
comerciais internacionais. 

- CSC 
- CCL 
- CMCCT 

2 clases 

- a 
- i 
- l 

B6.3. Cooperación e 
integración económica. 
B6.4. Unión Europea 
(UE). 

B6.2. Examinar os 
procesos de integración 
económica e describir os 
pasos que se produciron 
no caso da Unión 
Europea. 

ECB6.2.1. Explica o 
proceso de cooperación e 
integración económica 
producido na Unión 
Europea, e reflexiona para 
valorar as repercusións e 
as implicacións pa- ra 
España nun contexto 
global. 

- CSC 
- CCL 

2 clases 

- a 
- b 
- h 
- i 
- l 
- p 

B6.5. Globalización 
económica e financeira: 
causas e 
consecuencias. 
B6.6. Organismos 
económicos 
internacionais: 
mecanismos de 
regulación. 
 

B6.3. Analizar e valorar 
as causas e as 
consecuencias da 
globalización económica, 
así como o papel dos 
organismos económicos 
internacionais na súa 
regulación. 

ECB6.3.1. Expresa as 
razóns que xustifican o 
intercambio económico 
entre países. 

- CSC 
- CCL 

2 clases 

ECB6.3.2. Describe as 
implicacións e os efectos 
da globalización 
económica nos países e 
reflexiona sobre a 
necesidade da súa 
regulación e da súa 
coordinación. 

- CAA 
- CD 
- CMCCT 
- CSC 

2 clases 

Bloque 7. Desequilibrios económicos e o papel do Estado na economía 
 

- a 
- b 
- c 
- i 
- l 

B7.1. Ciclos 
económicos: crises na 
economía. 
B7.2. Políticas 
macroeconómicas de 
crecemento, 
estabilidade e 
desenvolvemento. 
B7.3. Ambiente: 
recurso sensible e 
escaso. 
B7.4. Pobreza e 
subdesenvolvemento: 
causas e posibles vías 
de solución. 

B7.1. Reflexionar sobre o 
impacto do crecemento e 
as crises cíclicas na 
economía e os seus 
efectos na calidade de 
vida das persoas, o 
ambiente e a distribución 
da riqueza a nivel local e 
mundial. 

ECB7.1.1. Identifica e 
analiza os factores e as 
variables que inflúen no 
crecemento económico, no 
desenvolvemento e na 
redistribución da renda. 

- CSC 
- CMCCT 
- CD 

2 clases 

ECB7.1.2. Diferencia os 
conceptos de crecemento 
e de desenvolvemento 

- CCL 
- CMCCT 

2 clases 

ECB7.1.3. Recoñece e 
explica as consecuencias 
do crecemento sobre a 
repartición da riqueza, 
sobre o ambiente e sobre 
a calidade de vida. 

- CSC 
- CCL 

2 clases 

ECB7.1.4. Analiza de 
forma práctica os modelos 
de desenvolvemento dos 
países emerxentes e as 
oportunidades que teñen 
os países en vías de 
desenvolvemento para 
crecer e progresar. 

- CAA 
- CSC 
- CD 

2 clases 

ECB7.1.5. Reflexiona 
sobre os problemas 
ambientais e a súa 
relación co impacto 
económico internacional 
analizando as posibilidades 
dun desenvolvemento 
sustentable. 

- CSC 
- CMCCT 

1 clase 

ECB7.1.6. Desenvolve 
actitudes positivas en 
relación co ambiente e 
valora a consideración da 
protección do ambiente na 
toma de decisións 
económicas. 

- CSC 
- CAA 

1 clase 

ECB7.1.7. Identifica os 
bens ambientais como 
factor de produción 
escaso, que proporciona 
inputs e recolle refugallos 
e residuos, o que supón 
valorar os custos 
asociados. 

- CSC 
- CMCCT 

1clase 
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ECB7.1.8. Recoñece a 
evolución cíclica da 
actividade económica, 
describe as fases, as 
representa graficamente e 
considera as súas 
consecuencias sociais. 
 

- CMCCT 
- CSC 
- CVE 

 

- a 
- c 
- i 
- l 

B7.5. Política fiscal e 
orzamentos públicos. 
B7.6. O Estado na 
economía: funcións. 
B7.7. Os fallos do 
mercado e a 
intervención do sector 
público. 
B7.8. Redistribución de 
renda e riqueza: 
igualdade de 
oportunidades. 
 
 

B7.2. Explicar e ilustrar 
con exemplos 
significativos as 
finalidades e as funcións 
do Estado nos sistemas 
de economía de 
mercado, e identificar os 
principais instrumentos 
que utiliza, valorando as 
vantaxes e os 
inconvenientes do seu 
papel na actividade 
económica. 

ECB7.2.1. Distingue e 
explica as funcións do 
Estado: fiscais, 
estabilizadoras, 
redistributivas, 
reguladoras e provedoras 
de bens e servizos 
públicos. 

- CCL 
- CMCCT 

 

ECB7.2.2. Identifica os 
principais fallos do 
mercado, as súas causas e 
os seus efectos para os 
axentes que interveñen na 
economía, e as opcións de 
actuación por parte do 
Estado. 

- CSC 
- CMCCT 
- CD 

 

ECB7.2.3. Clasifica e 
describe os elementos 
integrantes dos 
orzamentos públicos e 
argumenta a necesidade 
de prever os ingresos e os 
gastos, e controlar a súa 
execución. 

- CAA 
- CMCCT 
- CD 
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5. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
MATERIA 

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 e 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, corno 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. 
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6. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: ORDINARIA E 
EXTRAORDINARIA 

 
En cada avaliación o alumnado deberá: 
 

- Superar as probas escritas e/ou orais periódicas que se lle propoñan. 
 

- Mostrar interese, estar atento ás explicacións e realizar as 
actividades. 

 
- Traballar e equipo, propiciando a resolución das tarefas do seu grupo, 

non entorpecendo nin a boa marcha dos seus compañeiros/as nin a 
da clase en xeral. 

 
- Entregar o material de traballo que se lle proporciona (fichas de 

traballo….); no tempo establecido, debidamente ordenado 
cronoloxicamente; cunha presentación clara e limpa: resolta de 
acordo as explicacións dadas na aula. 

 
- Na aula de informática limitaranse a utilizar o ordenador para as 

actividades que a profesora lle encomende. 
 

Na avaliación extraordinaria o alumnado deberá acadar os obxectivos e 
contidos mínimos esixibles da materia. 
 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
1. Cuestionario de preguntas curtas: a súa finalidade é sondar se os 

alumnos posúen coñecementos previos sobre Economía como punto de 

partida para coñecer a evolución do alumno durante o proceso de 

aprendizaxe. 

2. Observación directa do traballo: á hora de levar a cabo grupos coloquiais, 

traballos individuais, reflexión en grupo, exercicios prácticos, etc. 

3. Formulación de cuestións abertas: coas que podemos identificar se o  

alumno aprendeu a valorar os conceptos que tratamos. 

4. Control de procedementos: 
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• Realización de estudos de textos e artigos de prensa para valorar o 
sentido crítico do alumno. 

• Realización de resumes orais e cadros sinópticos para valorar a 
capacidade de síntese do alumno. 

• Realización de traballos en equipo para valorar a capacidade de 
organización dos alumnos. 

• Realización de exercicios prácticos para valorar o manexo e aplicación 
práctica dos distintos conceptos teóricos. 

• Probas escritas: en cada avaliación realizarase ó menos unha proba 
escrita para avaliar se o alumno adquiriu os coñecementos mínimos 
previstos para cada unidade didáctica.  
 
Esta proba constará de: preguntas cortas sobre os contidos conceptuais 
correspondentes, exercicios prácticos e un comentario de texto, cando 
corresponda, sobre os conceptos tratados para valorar o sentido crítico 
do alumno. 
 

• Previse a realización dun Traballo Escrito sobre algún tema da materia 
cando o alumno presente unha evolución favorable pero por calquera 
circunstancia non alcance os contidos mínimos en calquera das probas 
escritas realizadas ou para consolidar conceptos. 
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7. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 
 

A) Orientacións metodolóxicas 
 
-Presentar as cuestións e problemas económicos contextualizados e 
relacionando, en todo momento, as causas e os efectos. Preténdese 
fuxir do enfoque unicamente académico e formalista, que achega gran 
cantidade de conceptos pero non a suficiente capacidade explicativa 
dos problemas reais. Por outro lado, tamén se evitará o enfoque 
exclusivamente descritivo dos feitos económicos, que proporciona gran 
cantidade de información, pero con escaso poder explicativo das 
causas que orixinan os problemas. 
-Análise dos feitos, valoración de alternativas, prognóstico de efectos e 
posicións diferentes ante un mesmo problema. 
-Partir da interpretación social da realidade económica, buscando 
integrar a teoría económica e a economía real, intentando asegurar ao 
mesmo tempo un marco conceptual sobre o cal seguir aprendendo. 
-A realización de investigacións sinxelas que impliquen a aplicación 
práctica a un caso concreto da metodoloxía do razoamento económico 
axudará a entender a economía como algo real, útil e próximo que 
permita transitar desde o particular ao xeral. 
-Acceso a textos xornalísticos da prensa diaria ou especializada e uso 
da prensa dixital, así como do material ou gravacións videográficas de 
espazos televisivos onde se traten temas relacionados coa materia e 
que presenten propostas concretas de actividades que sirvan para 
vincular os contidos desenvolvemos na aula cos acontecementos 
económicos cotiáns. Consulta de páxinas web de determinados 
organismos públicos, institucións ou empresas que poden proporcionar 
información interesante para a materia coa finalidade da realización de 
traballos individuais ou en grupo do alumnado, con exposición oral ou 
escrita posterior das ideas propias ou dos resultados dos traballos 
realizados. 
 
 
 
B) A ensinanza-aprendizaxe da Economía 
 
- Diferentes enfoques 
Á hora de levar adiante o desenvolvemento do Deseño Curricular desta 
materia, é preciso ter en conta que non hai un único enfoque que se lle 
poida dar, senón, máis ben, múltiples enfoques que responderán ás 
diferentes concepcións existentes sobre o que é ou debe ser a materia de 
estudo, e mesmo a propia visión e valoración das relacións económicas que 
se manifestan na sociedade. 

 
- Partir do próximo 
o coñecemento asúmese máis facilmente partindo do máis próximo e 
concreto ao máis abstracto e amplo. Na actividade económica danse moitos 
feitos que pola súa proximidade son facilmente identificábeis e 
comprensíbeis, que son os que debemos usar corno referencia fronte a 
aquel es máis abstractos e afastados, nos que moitas veces é difícil 
estabelecer a relación entre as decisións e as súas consecuencias. 
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- Combinar conceptos con procedementos 
A programación a levar adiante está baseada nunha combinación de 
conceptos e procedementos que recorren os grandes eixes do DCB. 
Conceptos que permiten acceder ás leis e principios económicos, así como 
ás experiencias pasadas. Procedementos que permiten aplicar casos reais, 
describir espazos, analizar situacións, representar datos, comparar 
situacións, etc. 
 
- Actitudes e valores 
Ao longo do curso, dun xeito directo ou utilizando aspectos transversais, 
deberanse desenvolver e potenciar determinadas actitudes e valores de 
solidariedade, comprensión, tolerancia ... fronte a problemas como o da 
pobreza, desigualdade, inxustiza, etc. 
 
C) A selección de contidos 

 
- Combinar intereses 
No referente á selección de contidos concretos deberíase ter en conta as 
normas e principios económicos e os problemas actuais, así como os intereses 
do alumnado. Os fenómenos económicos deben ser estudados procurando a 
súa comprensión global máis que a súa parte técnica, e complementaranse con 
actividades concretas que permitan adaptar os contidos á realidade, procurando 
a maior proximidade posíbel, así como a conexión con aqueloutras ciencias que 
rodean ao alumnado no seu contexto escolar. 
 
- Criterios de selección 
Tendo en conta os bloques de contidos presentados no DCB e dentro da 
priorización e ordenación que implica toda programación, convén prestar 
atencións aos seguintes criterios: 
 Seleccionar os contidos de maior poder explicativo, que son válidos para 
comprender os distintos sistemas económicos e diferentes situacións dentro dos 
sistemas. 
 Limitar ao imprescindíbel as explicacións das formas e técnicas 
matemáticas, evitando incidir de maneira excesiva na resolución de problemas 
que presenta a linguaxe matemática e sen esquecer o seu papel de instrumento 
cara á descrición, interpretación e explicación da realidade económica. 
 Introducir non só aqueles contidos conceptuais básicos, aplicábeis a 
calquera sistema económico, senón aqueles procedementos máis claramente 
asociados á forma de abordar os problemas económicos, considerando a 
Economía máis como método que como doutrina. 
 Tendo en conta que a Economía desempeña un papel moi importante na 
configuración de valores e actitudes, darlle especial importancia ás actitudes 
relacionadas coa solidariedade entre as persoas, grupos e pobos, á valoración 
de relacións non competitivas, á actitude crítica diante das inxustizas e 
desigualdades económicas, á importancia da conservación do medio natural, e 
ao rexeitamento do consumo innecesario. 
 
D) Metodoloxía 
 
A metodoloxía practicada parte da idea de que o proceso de ensinanza e 
aprendizaxe é unha interacción entre dous elementos: o profesorado e o 
alumnado. Esta interacción maniféstase no papel que tanto ao alumnado como 
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ao profesorado se lle teñen asignado nas prácticas pedagóxicas. Ao profesorado 
correspóndelle ser guía do proceso, poñendo a disposición dos alumnos e 
alumnas as axudas necesarias para acadar os obxectivos programados, e ao 
alumnado correspóndelle facer o esforzo intelectual de construír o 
coñecemento. 
 
O obxectivo metodolóxico último debe ser lograr unha aprendizaxe 
comprensiva e con posibilidades de ser aplicada en diferentes contextos. 
 
As axudas que presta o profesor ou profesora nun grupo de alumnos requiren 
tanto de intervencións globais como individuais. En cada momento o profesor 
ou profesora deberá empregar as estratexias adecuadas que lle permitan, 
tendo en conta as distintas necesidades do alumnado, atender as capacidades 
que se intentan desenvolver. 
 
- Principios metodolóxicos. 
A programación docente supón unha reflexión sobre os contidos que se van 
ensinar e sobre as actividades que favorecen a súa aprendizaxe. Porén, hai 
unha serie de principios básicos que se deben respectar: 
 

• En primeiro lugar, para que un alumno ou alumna poida alcanzar uns 
coñecementos novos é imprescindíbel que substitúa, modifique ou 
complete os coñecementos previos que xa adquirira. 

• En segundo lugar, é necesario respectar os niveis de desenvolvemento 
cognitivo que os alumnos e as alumnas teñen. Así unhas cousas 
apréndense a unha determinada idade e outras a outra. 

• En terceiro lugar, o nivel de dificultade e complexidade das actividades 
educativas que se propoñan debe situarse entre o que xa saben facer 
autonomamente e o que son capaces de facer coa axuda do profesor ou 
dos compañeiros. 

 
Dun xeito xeral a metodoloxía a empregar debe activar os coñecementos 
previos que posúen as alumnas e os alumnos, mediante actividades que 
verifiquen o que xa saben, tratando de que sexan conscientes do seu 
coñecemento. Deben así mesmo fomentar a actividade do alumnado e, 
finalmente, as actividades propostas na aula deben promover o desequilibrio 
dos esquemas existentes no alumnado. Todo isto pódese facer mediante 
exposicións orais do profesorado, lectura de textos, utilizando 
experimentacións, promovendo investigacións, etc. 
 
A actividade de aula debe facilitar a adquisición por parte dos alumnos e das 
alumnas de estratexias mentais que melloren a súa capacidade de pensar e 
aprender, como poden ser as actividades de repaso, elaboración de esquemas, 
cálculo, redacción de textos, etc. 

- Os contidos 
En todo caso, previa a utilización dun tipo ou doutro de actividades, debemos 
considerar se os alumnos e as alumnas poden descubrir por si mesmos os 
conceptos fundamentais da materia a partir dos procedementos de observación, 
análise e indagación. No caso de que a resposta sexa negativa, e sempre no 
contexto da aprendizaxe dos contidos conceptuais propios da Economía, ao ser 
os contidos demasiado difíciles ou complexos para a súa aprendizaxe por 
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descubrimento, procederase á súa presentación de forma expositiva. 

A organización deste tipo de actividade deberá respectar as condicións para 
que se dea a aprendizaxe significativa, activando os coñecementos previos dos 
alumnos e das alumnas no encabezamento ou introdución e estabelecendo, por 
parte do profesorado, o contexto de interpretación da actividade, de xeito que 
se poidan estabelecer relacións entre os coñecementos previos e os contidos de 
aprendizaxe que veñen a continuación. Así, o profesor ou profesora fará 
comparacións, exemplificacións, etc. 

A exposición deberá estar ben organizada, é dicir, desenvolveranse 
xerarquicamente redes conceptuais e os seus elementos reorganizaranse 
seguindo un fío condutor. 

A respecto dos contidos procedementais, ou o saber facer en Economía, 
consisten en saber manexar información, realizar cálculos, facer análises, 
comparar situacións, interpretar valores, etc. Ter adquirido un procedemento 
significa posuír a capacidade de utilizalo en diversas situacións. Unha das 
características propias das aprendizaxes referidas a contidos procedementais é 
que estes se consolidan coa práctica, polo que haberá que insistir en como se 
van facendo as cousas, no proceso máis que no resultado, de xeito que ante 
unha nova tarefa a aplicación dun determinado proceso sexa espontánea, sen 
que dependa das indicacións do profesor. 

No traballo sobre situacións económicas é preciso o emprego de índices ou 
indicadores. Este nivel de traballo e abstracción precisa do dominio das fontes 
de información: onde están, como utilizalas, que datos son máis fiábeis, etc. ás 
que se lle deberá dar unha atención especial para adquirir a destreza necesaria 
no seu uso. 

É importante que o estudante manexe técnicas que faciliten o estudo das 
relacións entre variábeis, como é conectar entre si conceptos obtidos en 
distintas unidades para aplicalos a situacións novas, como cando se estuda as 
medidas de política económica por exemplo, ou a reconversión dun sector 
produtivo, ou ben as relacións entre o tipo de xuro e o consumo e o 
investimento, etc. 

Os exercicios prácticos de redacción de pequenos informes, elaboración de 
mapas conceptuais, ou valoracións e xuízos propios sobre problemas 
económicos, deben constituír instrumentos útiles para a autocomprobación dos 
estudantes e do profesorado das ideas captadas e a súa capacidade de 
aplicación. Outra actividade recomendada é a de organizar debates sobre 
temas controvertidos que leven á contraposición pública de argumentacións. 

Valorando o carácter da materia, o uso da prensa é obrigado, dada a súa 
facilidade e accesibilidade, e é aí onde está a conexión directa entre a teoría e a 
realidade. A obtención de información hoxe non debería ser un problema, dado 
que hai abundantes xornais que proporcionan información moi doada para a 
súa utilización na aula, ademais tamén se poderá contar con internet. 
 
No caso dos contidos actitudinais, os alumnos e as alumnas deberán mostrar 
tendencia a comportarse ou expresarse dunha determinada maneira ante 
dunha determinada situación ou problema. Ao deseñar, pois, a ensinanza 
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haberá que crear situación s na aula de xeito que os alumnos e as alumnas 
poidan mostrarse interesados, conscientes ou sensibilizados, e mostrar 
actitudes de atención, de rexeitamento ou de valoración positiva ou negativa 
ante os casos estudados. 

 
- Actividades e estratexias para a aprendizaxe 
Os contidos procedementais poden estar relacionados coa comunicación, a 
expresión, a procura de información, a representación, a lectura e comentarios 
de textos, a elaboración propia de escritos, 
. síntese de informacións, ou análise e representación de datos por medio de 
gráficos. Tamén se incluirían exposicións, debates, visitas, e un longo etc. 

 
- Análise comparativa 
Utilizada para estabelecer diferenzas e similitudes entre situacións, países, 
sectores, etc., debe permitir obter conclusións. 

 
- Análise de orzamentos 
A partir duns orzamentos detallados (mellor os de un concello), identificar os 
diversos gastos. 

 
Permite manexar conceptos .como o de planificación, priorización de gasto, 
investimento, ingresos e gastos correntes, etc. 

 
- Lectura e análise documentos 
Permiten obter información e coñecer análises e escritos feitos por outras 
persoas. Deben entender o significado, ser capaces de extraer as ideas 
principais, facer un resumo, etc. 

 
- Análise de recibos 
A análise de recibos como o da auga, luz, gas, teléfono, etc. Permite obter 
información sobre produtos, procesos, custos, impostos, etc. 

 
- Debates 
Utilízanse para facer exposicións e contrastar argumentos enfrontados a 
respecto dun tema, do que previamente se fixo un labor de investigación. 

 
- Análise da prensa 
Permite coñecer os problemas máis actuais, tanto no sentido social como 
económico, así como contrastar as diferentes versións que sobre un mesmo 
tema se poden ter. 

 
Tamén poder servimos aos revés, é dicir, a partir dun dato, suceso ou situación, 
confeccionar unha noticia. 

- Análise de publicidade 

Permite manexar conceptos referido a hábitos e consumos, así como introducir 
o consumo responsable e a crítica ó comunismo. 

- Reciclaxe 
o consumo responsábel obríganos non só a consumir menos, senón mellor. O 
coñecemento dos procesos de reciclaxe utilizados en cada lugar contribúe a 
concienciarse na súa necesidade. 
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- Estudo de casos 
Serven para presentar un caso ou situación e a partir dela extraer conclusións 
máis xerais. 

- Lecturas de libros   
Existen libros que, por medio de historias, introducen de forma clara e fácil ao 
alumnado en conceptos e procesos económicos. 

- Visitas e saídas 
Permiten comprobar como se desenvolven na práctica os diversos procesos 
económicos.  

- Seguir a pista 
Facer un seguimento dun produto desde o seu estado de materia prima até o 
seu consumo. 

- Visionado de películas 
Por medio dunha historia podemos seguir procesos, actitudes, 
comportamentos, etc. 

- Localización de datos en internet 
Utilización de buscadores que permitan acceder á información máis recente a 
nivel nacional ou internacional. 

- Elaboración de traballos, estudos ou informes 
Require o esforzo por parte do alumnado de obter unha información e logo 
presentala, de acordo cuns criterios previamente estabelecidos. 

- Como funciona ... 
Permite coñecer determinados procesos: produción, comercialización. 

- De que vivimos? 
Permite achegarnos ao máis primario. Que recursos ternos, de onde obtemos o 
que necesitamos. 

- Elaboración de gráficos, mapas, etc. 
Serven para mostrar formas de presentar informacións. Permiten desenvolver 
outras capacidades. 
 
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para levar adiante o proceso de ensinanza e aprendizaxe precisaremos 
apoiarnos nuns recursos que, na maioría das veces, se basean en soportes 
escritos ou visuais. Así, salientaremos a utilización de libros ou material de 
actividades propostas polo profesor ou profesora, o vídeo fundamentalmente e, 
por suposto, internet, que é hoxe a principal fonte de datos que podemos ter 
aman. 

- Apuntes 
- Textos para comentar 
- Periódicos (artigos, gráficos, etc.) 
- Calculadora 
- Fotocopias 
- Ordenadores  
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- O libro recomendado para o curso é: Economía 1º Bacharelato de 
Anxo Penalonga Sweeers. Editorial Mc Graw Hill. 

 
 

8. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFIACIÓN E 
PROMOCIÓN 
 

CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN 
 

1. Identificar os problemas económicos básicos dunha sociedade, 
caracterizando a forma de resolvelos nos principais sistemas económicos, 
así como as súas vantaxes e inconvenientes. 
Trátase de comprobar que o alumnado recoñece a escaseza e a 
necesidade de elixir como as claves determinantes dos problemas básicos 
de todo sistema económico, así como as necesidades máis comúns que hai 
que atender a partir da análise do seu contorno. Ademais, trátase de 
asegurar que diferenza as distintas formas de abordar e resolver estes 
problemas nos principais sistemas económicos actuais e do pasado, 
analizando as vantaxes e inconvenientes de cada un deles e as 
perspectivas que se nos presentan de cara ao futuro. Valorarase a súa 
toma de conciencia da necesidade de xestionar os recursos dun xeito 
sustentable para poder satisfacer as necesidades presentes e futuras. 
2. Identificar as características principais da estrutura produtiva tanto a 
nivel nacional coma rexional. Analizar as causas dunha deslocalización 
empresarial a partir de datos sobre a produtividade, a eficiencia, os custos 
e os beneficios, así como valorar os seus efectos sobre a economía e sobre 
o mercado de traballo. 
Con este criterio preténdese observar se se identifican as razóns do 
proceso de división técnica do traballo relacionando este proceso coa 
crecente interdependencia económica e coa necesidade de mecanismos de 
coordinación. Tamén se pretende avaliar se se recoñecen as características 
xerais da estrutura produtiva de Galicia e de España e a súa relación cos 
países da Unión Europea e cos cambios do mercado global. 
3. Interpretar, a partir do funcionamento do mercado, as variacións nos 
prezos de bens e servizos en función de distintas variables. Analizar o 
funcionamento de mercados reais e observar as súas diferenzas cos 
modelos, así como as súas consecuencias para o consumo, as empresas 
ou os estados. 
Este criterio pretende verificar que o alumnado entende o prezo como 
indicador da escaseza relativa dos bens e servizos e a súa relación coa 
asignación dos recursos produtivos que realiza o sistema de economía de 
mercado. Así mesmo, a través deste criterio avalíase se recoñece en 
mercados reais e próximos os trazos xerais descritos nos modelos teóricos 
de mercado e os efectos do seu funcionamento, tanto positivos coma 
negativos, para os axentes que participan nestes mercados. 
4. Identificar as principais variables macroeconómicas e analizar as súas 
interrelacións, valorando as limitacións que teñen como indicadores de 
medida da actividade económica e do benestar dunha sociedade. 
Interpretar e tratar con instrumentos informáticos cifras e indicadores 
económicos básicos. 
A través deste criterio preténdese comprobar se se recoñecen as principais 
macromagnitudes (produto nacional, renda nacional, renda dispoñible, 
renda per cápita), así como as súas relacións, interpretación, utilidade e 
limitacións. O alumnado debe recoñecer as limitacións da contabilidade 
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nacional para medir a actividade económica e o benestar dunha sociedade 
e a necesidade de utilizar indicadores alternativos como o índice de 
desenvolvemento humano. 
5. Explicar e ilustrar con exemplos significativos as finalidades e funcións 
do Estado nos sistemas de economía de mercado, e identificar os 
principias instrumentos que utiliza, valorando as vantaxes e 
inconvenientes do seu papel na actividade económica. Describir e 
relacionar as funcións doutros axentes que interveñen na actividade 
económica. 
A finalidade deste criterio é a de identificar e diferenciar as distintas 
finalidades (crecemento, sustentabilidade, eficiencia, equidade, 
estabilidade), funcións (fiscais, reguladoras, redistributivas, 
estabilizadoras e provedoras de bens e servizos públicos) e instrumentos 
básicos de política económica que se aplican en casos concretos de 
intervención do sector público na actividade económica galega e española. 
6. Describir o proceso de creación do diñeiro, os cambios no seu valor e a 
forma en que estes se miden. Identificar as distintas teorías explicativas 
sobre as causas da inflación e os seus efectos sobre os consumidores, as 
empresas e o conxunto da economía. Explicar o funcionamento do sistema 
financeiro e coñecer as características dos seus principias produtos e 
mercados. 
Preténdese comprobar que o alumnado recoñece o funcionamento básico 
do diñeiro nunha economía, as clases de diñeiro, as súas funcións e a 
importancia de ter unha moeda estable como medio de pagamento, 
diferenciando valores monetarios e valores reais. 
7. Analizar a balanza de pagamentos da economía española e os fluxos 
comerciais entre dúas economías e determinar como afecta aos seus 
compoñentes a variación nos seus fluxos comerciais, así como outras 
posibles modificacións en diversas variables macroeconómicas. 
Este criterio pretende comprobar que se coñece o significado da balanza 
de pagamentos como a representación das relacións entre unha economía 
e o resto do mundo. Tamén que se identifican as principias partidas da 
balanza de pagamentos e que a súa análise permite coñecer as 
características dos fluxos comerciais internacionais, así como observar as 
consecuencias que as variacións no tipo de cambio teñen sobre as 
economías. 
8. Valorar o impacto do crecemento, as crises económicas, a integración 
económica e o mercado global na calidade de vida das persoas, no medio 
natural e na distribución da riqueza a nivel local e mundial, diferenciando 
efectos positivos e negativos. Analizar os problemas do crecemento 
económico e a pobreza dos países non desenvolvidos como resultado de 
relacións económicas desequilibradas e de desigualdades de xénero, xunto 
á necesidade de intercambios comerciais máis xustos e equitativos. 
Preténdese con este criterio valorar se recoñecen as consecuencias do 
crecemento sobre a repartición da riqueza, desigual segundo países e 
xénero, sobre a degradación ambiental e a calidade de vida, así como os 
problemas que limitan o desenvolvemento de determinadas economías. 
Búscase tamén comprobar que se identifican, a partir de casos concretos, 
medidas de política económica ambiental analizando os seus efectos a 
curto e longo prazo. 
9. Analizar posibles medidas redistributivas, os seus límites e efectos 
colaterais e avaliar as medidas que favorecen a equidade nun suposto 
concreto. 
Este criterio persegue comprobar a capacidade de análise das 
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desigualdades económicas e o modo en que determinadas medidas poden 
corrixilas. Tamén busca valorar se se recoñece a eficacia da imposición 
directa e indirecta, as políticas sociais e de solidariedade. 
10. Valorar os argumentos que fundamentan as posicións favorables ao 
libre comercio ou ao proteccionismo, relacionándoos cos procesos de 
integración económica e as súas consecuencias. Identificar e contrastar as 
distintas áreas comerciais que existen no mundo e valorar o impacto das 
novas tecnoloxías fronte ás formas tradicionais de comercio. 
Búscase que o alumnado identifique as diferentes posicións ante o 
comercio internacional e recoñeza as principais áreas de comercio 
internacional (con especial referencia á Unión Europea). Búscase tamén 
constatar a influencia das novas tecnoloxías nas actividades económicas 
de todos os países e mercados, así como as vantaxes e inconvenientes do 
proceso de globalización. 
11. Buscar, ler, interpretar e elaborar información estatística e gráfica 
sobre cuestións económicas de actualidade, diferenciando aspectos 
positivos de aspectos normativos. 
Trátase de trasladar información nunha linguaxe verbal a outra estatística 
e gráfica (ou viceversa), utilizando as ferramentas fundamentais de 
cálculo, así coma os programas informáticos para o tratamento e a 
presentación da información económica. Así mesmo, búscase comprobar 
que se distingue entre datos, opinións e predicións e se recoñecen 
distintas posicións económicas que obedecen a distintos tipos de 
intereses. 
12. Identificar e valorar as repercusións sociais das actividades 
económicas, tomando conciencia da dificultade para compatibilizar un 
desexable crecemento económico co desenvolvemento da calidade de vida 
e a igualdade. 
Búscase que o alumnado tome conciencia de que o crecemento económico 
pode traer consigo problemas sociais de todo tipo (consumismo excesivo, 
esgotamento de recursos, explotación laboral, deterioración do medio 
natural) e cómpre buscar os medios para conseguir un desenvolvemento 
económico que garanta a calidade de vida. 
13. Valorar o potencial da economía galega: recursos e patrimonio natural, 
patrimonio histórico e cultural, o sector agrícola e gandeiro, o sector 
industrial. 
Preténdese que o alumnado coñeza e valore o potencial económico de 
Galicia en sectores de especial relevancia, como o turismo, o sector 
agrícola e gandeiro e o sector industrial e da construción, sempre dentro 
dunha óptica de desenvolvemento sustentable. 

Criterios de avaliación (Decreto 231/2002 de 6 de xuño. DOGA de 15 de 
xullo) 

1. Utilizar os conceptos económicos básicos. Ler, interpretar e elaborar 
representacións gráficas e cadros estatísticos sobre cuestións de 
actualidade. 

2. Identificar os problemas económicos básicos dunha sociedade e razoar a 
forma de resolvelos nos principais sistemas económicos, así como as 
súas vantaxes e inconvenientes. 

3. Sinalar as relacións existentes entre división técnica do traballo, 
produtividade e interdependencia económica. Analizar o funcionamento 
dos distintos instrumentos de coordinación da produción, así como os 
seus desaxustes. 

4. A partir dos datos sectoriais da economía galega, comprobar a 
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adquisición dun coñecemento global sobre a estrutura produtiva no país, 
comparándoo con outras zonas e indicando solucións aos problemas 
detectados. 

5. Analizar e valorar exemplos concretos de actuación s económicas que 
xeren deterioro medio ambiental e/o explotación abusiva dos recursos 
naturais, tendo en conta as consecuencias. 

6. Identificar as características que definen os distintos modelos teóricos de 
mercado, e explicar as variacións nos prezos dos bens e servizos a partir 
de cambios en distintas variábeis como renda, gustos, prezos doutros 
bens, etc. contrastando e explicando as desviacións que se producen na 
realidade a respecto dos modelos teóricos. 

7. Diferenciar entre as principais magnitudes macroeconómicas (PIB, PNB, 
Renda Nacional, Renda per cápita, Renda monetaria e real, Renda 
dispoñíbel, tanto nas súas medidas brutas como netas, a prezos de 
mercado ou a custo de factores) e analizar as relacións existentes entre 
elas, valorando os inconvenientes que presentan como indicadores da 
calidade de vida. Explicar a xeración do excedente económico, a súa 
distribución e a incidencia nas políticas redistributivas. 

8. Explicar e ilustrar con exemplos significativos as finalidades e funcións do 
Estado nos sistemas de economía de mercado e identificar os principais 
instrumentos que utiliza, valorando as vantaxes e inconvenientes do seu 
papel na actividade económica. Interpretación dos orzamentos do 
Estado, Comunidade ou Concello, identificando as principais fontes de 
ingreso e destinos do gasto. Identificación en casos concretos de 
medidas de política fiscal ante problemas de actualidade. 

9. Describir o proceso de creación do diñeiro, os cambios no seu valor e a 
forma en que estes se miden, e identificar as distintas teorías 
explicativas sobre as causas da inflación e os seus efectos sobre o 
conxunto da economía. 

10. Identificación dos compoñentes da oferta monetaria, así como o seu 
cálculo a partir de datos concretos. 

11. Identificar e valorar as consecuencias das diferentes políticas económicas 
que se levan a cabo nos campos da inflación, desemprego, tipos de xuro, 
orzamentos, etc. 

12. Análise comparativa e valoración crítica das informacións que aparecen 
nos diferentes medios de comunicación social sobre un mesmo feito, 
diferenciando entre datos, opinións e predicións.   

13. Explicar as causas e valorar a importancia das relacións económicas 
internacionais, identificando as diferentes formas que estas poden tomar. 
Identificar a estrutura básica da balanza de pagamentos. Analizar as 
consecuencias da globalización. e do intercambio desigual entre países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos. Análise das repercusións que unha 
variación nos tipos de cambio dunha moeda ten sobre o comercio 
internacional. 

14. Identificación das vantaxes e desvantaxes competitivas coas que se 
atopa Galiza nun mercado mundial. Valoración do Espazo Económico e 
Monetario Europeo como unha forma de ampliar os campos de presenza 
e actuación para consumidores e empresas. 

15. Análise e interpretación de datos, estatísticas, informes, etc. sobre 
cuestións de economía internacional. Elaboración de gráficas e cadros 
sobre aspectos estudados. 
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Criterios de cualificación 
• As notas serán números enteiros polo que o redondeo deberá 

levarse á cabo tendo en conta os seguintes aspectos: 
• Actitude positiva do alumno ou alumna fronte á materia. 
• Asistencia a clase. 
• Realización das tarefas encomendadas na aula. 
• Cumprimentar os exercicios ou tarefas encomendadas nas 

datas  indicadas. 
• Entregar as tarefas encomendadas nas datas esixidas. 

 
 
Actitude (10%) 
_ Asistencia a clase 
_ Atención e aproveitamento do tempo de clase 
_ Realización das tarefas diarias 
_ Participación activa nos traballos en grupo 
Traballos prácticos (10%) 
_ Grao de coñecemento do tema 
_ Utilización correcta de información 
_ Extrae conclusións 
_ Se se trata de información gráfica: 

· Describe correctamente 
· Establece relacións 
· Extrae conclusións 

Exames teóricos (80%) 
 
 

9. ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E MATERIAS 
PENDENTES 
 

No caso de primeiro de Bacharelato non hai alumnos pendentes coa materia, 
no caso de segundo de Bacharelato os alumnos que teñan pendente a materia 
de primeiro deberán asistir ás clases de recuperación que se propoñan, e se 
entregan no prazo indicado os boletíns de exercicios que se lles proporcionan so 
terán que facer un exame de contidos mínimos. En caso contrario o exame será 
atendendo a todos os contidos tratados. 
 
Cando un alumno/a non supere unha avaliación, realizará unha proba 
escrita no inicio da avaliación seguinte, e no suposto que non se recupere 
terá que facer outro exame escrito ao final do curso, onde se lle poderán 
formula preguntas sobre a materia que no houbera superado. Entendese 
que para aprobar estas probas escritas, terá que facer un mínimo de 5 
sobre 10 que será a puntuación máxima de cada unha delas. 

 
En xuño, aqueles alumnos/as que non superaran algunha avaliación 
poderán realizar unha proba extraordinaria a que versará sobre a materia 
non superada. Se non aproban a mesma e lle queda para setembro, nesta 
proba examinaranse de toda a materia do curso. 
 
10. PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO 
ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS 
As materias deste departamento non están recollidas no artigo 3.7 da Orde do 
24/06/2008, polo que non se necesitará a acreditación previa de coñecementos 
para cursalas. 
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11. AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS 
Ao principio de curso farase unha avaliación inicial para analizar os 
coñecementos previos dos que parte o alumno, para así poder tomar medidas 
personalizadas ou globais se fosen necesarias. 
O instrumento de avaliación que se utiliza é: 
Cuestionario preguntas curtas: a súa finalidade é sondar se os alumnos 
posúen coñecementos previos sobre Economía como punto de partida para 
coñecer a evolución do alumno durante o proceso de aprendizaxe. 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Economía da Empresa trata de explicar a realidade empresarial, como unha 
rama da economía especializada nun determinado suxeito económico: a 
empresa. Trátase  unha ciencia que, por unha banda, procura a explicación 
do fenómeno económico da empresa e, por outra, a actuación sobre ela 
para alcanzar certos fins. A tendencia actual diríxese a tratar de converter 
esta disciplina nun corpo de coñecementos interdisciplinarios que traten 
calquera problema que se formule na empresa. 
A empresa é un axente esencial da actividade económica. As empresas 
constitúen as células elementais de produción que integran o organismo 
económico a través das cales se conseguen os obxectivos macroeconómicos 
e, por iso, ocupan a atención dos/das economistas. É na economía 
contemporánea onde acha a súa plenitude, xa que a división do traballo, a 
especialización, o desenvolvemento do sistema monetario e a amplitude do 
mercado crearon o clima necesario para que se dea con precisión e 
características peculiares a unidade autónoma de produción, que constitúe o 
obxecto real da economía da empresa. Nesta materia traballaranse 
cuestións como a razón da existencia das empresas, as súas características, 
os tipos de organización e de funcionamento, e os factores que inflúen na 
toma de decisións. 
A materia, que emprega un enfoque de presentación baseado na análise de 
distintas áreas e funcións da empresa, estrutúrase nos bloques seguintes: 
"A empresa", no que se describen os seus elementos, as súas funcións e os 
seus obxectivos; "Desenvolvemento da empresa", onde se fai unha análise 
das decisións de dimensión e localización, e das estratexias de crecemento; 
"Organización e dirección da empresa", no que se explica a planificación, a 
organización e a xestión dos recursos da empresa; "A función produtiva", 
para analizar os procesos produtivos e a estrutura de ingresos e custos 
derivada deles; "A función comercial da empresa", que repasa as principais 
decisións da empresa na comercialización dos seus produtos e/ou servizos; 
"A información na empresa", para comprender a importancia de contar con 
datos e información relevante e precisa na toma de decisións e no 
cumprimento das obrigas fiscais; e finalmente "A función financeira", onde 
se trata de analizar os aspectos salientables das decisión de investimento e 
financiamento na empresa. 
A empresa ten un significado social (crea emprego), canaliza a renda e, 
conseguintemente, constitúe un elemento de redistribución da renda 
nacional. O desenvolvemento da actividade empresarial e a acción do/da 
empresario/a deben estar guiados pola responsabilidade social e o 
comportamento ético, máis alá da procura duns resultados. 
 

 
OBXECTIVOS (Decreto 126/2008 de 19 de xuño. DOGA de 23 de xuño) 
 

1. Analizar as características máis relevantes e o funcionamento económico 
global dos distintos tipos de empresa, identificando as súas funcións, 
obxectivos, organización, a investigación, o papel das innovacións 
tecnolóxicas e as principais normas xurídicas que as afectan. 

2. Apreciar o papel das empresas na satisfacción das necesidades das 
persoas consumidoras e no 
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3. aumento da calidade de vida e benestar da sociedade, así como elaborar 
xuízos ou criterios persoais sobre as súas disfuncións. 

4. Valorar criticamente as posibles consecuencias sociais e ambientais da 
actividade empresarial, así coma a súa responsabilidade no esgotamento 
dos recursos naturais, sinalando a súa repercusión na calidade de vida 
das persoas. 

5. Identificar as consecuencias que, para as empresas e a sociedade, ten a 
globalización da economía e as posibles liñas de conduta que se deben 
adoptar fronte ao fenómeno, adquirindo conciencia das desigualdades e 
efectos que este xera. 

6. Identificar os dereitos e obrigas das traballadoras e dos traballadores, 
valorando a necesidade que estes colectivos e a sociedade teñen de 
acadar un elevado grao de conciliación da vida laboral e familiar.A súa 
relación cos obxectivos empresariais. 

7. Valorar a importancia da seguranza e hixiene no traballo e da prevención 
dos riscos laborais. 

8. Analizar o funcionamento de organizacións e grupos en relación coa 
aparición e resolución de conflitos. 

9. Analizar as distintas políticas de márketing que adoptan as empresas 
segundo os mercados a que se dirixen, valorando os límites éticos que as 
devanditas políticas deben considerar. 

10. Establecer, de modo xeral, os datos máis relevantes da información 
contida nas contas anuais dunha empresa e interpretar a información 
transmitida. 

11. Identificar as principais fontes de financiamento das empresas, 
analizando as diferentes opcións posibles. 

12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación e mais outros 
medios, obter, seleccionar e comprender de maneira clara e coherente 
informacións sobre feitos relevantes do ámbito empresarial internacional, 
nacional e local e facer unha valoración crítica delas. 

13. Amosar iniciativa, creatividade, autonomía persoal e participación activa 
no deseño, planificación e elaboración dun pequeno proxecto empresarial 
utilizando para a súa elaboración medios informáticos. 

14. Analizar a actividade económica das empresas, en especial as galegas, a 
partir das súas áreas de organización, relacións internas e a súa 
dependencia externa. Valorar a importancia que para a economía galega 
teñen as pequenas e medianas empresas, así como as cooperativas, 
como xeradoras de emprego, innovación e como motores do 
desenvolvemento económico e social. 

 
 
 
2. CONCRECIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
A materia ha permitir o fomento dunha cultura e dun xeito de pensar 
empresarial, onde se exerciten e medren a creatividade e o espírito de 
innovación, e se incentive a elaboración de reflexións persoais e a toma de 
decisións fundamentadas, así como a concepción do erro como fonte de 
progreso e aprendizaxe. Tamén ha contribuír ao desenvolvemento da 
competencia matemática e das competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía, de comunicación lingüística e dixital, da capacidade de aprender 
a aprender, e do sentido da iniciativa e o espírito emprendedor. 
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3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 
 
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle 
permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e 
adquirir unha con- ciencia cívica responsable, inspirada polos valores da 
Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos 
dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 
sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de 
forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen 
de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 
mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 
existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a 
igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 
circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 
discapacidade. 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 
necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a 
lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e 
da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, 
os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 
Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu 
contorno social. 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e 
dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da 
investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así 
como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 
ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio 
galego. 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, 
flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio 
estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento 
persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade 
viaria. 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, 
e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo 
globalizado. 

 
Estes obxectivos están recollidos no punto seguinte na medida en que se 
abordan en cada estándar de aprendizaxe. 
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4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE DOS 
OBXECTIVOS, CONTIDOS, COMPETENCIAS CLAVE, CRITERIOS 
DE AVALIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 

Economía da Empresa. 2º de bacharelato 
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Tempora-
lización 

Bloque 1. A empresa 
- a 
- d 
- i 
- l 
- m 
  
  

B1.1. A empresa e o/a 
empresario/a. 
B1.2. Elementos, 
funcións e obxectivos 
da empresa. 
B1.3. Clases de 
empresas. 
B1.4. Marco xurídico da 
actividade empresarial. 

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 3 clases 

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 

2 clases 

EEB1.1.3. Analiza un 
determinado caso práctico, 
os criterios de clasificación 
de empresas segundo a 
natureza da actividade que 
desenvolven, a súa 
dimensión, o nivel 
tecnolóxico que alcanzan, 
o tipo de mercado en que 
operan, a fórmula xurídica 
que adoptan, eo seu 
carácter público ou 
privado. 

- CAA 
- CD 
- CMCCT 

4 clases 

EEB1.1.4. Describe os 
elementos da empresa en 
relación coas funcións que 
desenvolven e os 
obxectivos que procuran 
dentro do sistema. 

-CCL 
-CSIEE 

2 clases 

- a 
- d 
- h 
- i 
- l 
- m 
- p 
 

B1.5. Contorno da 
empresa. 
B1.6. Responsabilidade 
social e ambiental da 
empresa. 
B1.7. Funcionamento e 
creación de valor. 

B1.2. Identificar e 
analizar os trazos 
principais do contorno en 
que a empresa 
desenvolve a súa 
actividade e explicar, a 
partir deles, as 
estratexias e as 
decisións adoptadas, e 
as posibles implicacións 
sociais e ambientais da 
súa actividade. 

EEB1.2.1. Identifica os 
tipos de empresas e de 
empresarios/as que actúan 
no seu contorno, así como 
a forma de relacionar co 
seu contorno máis 
próximo. 

-CD 
-CMCCT 
-CSC 
-CSIEE 3 clases 

EEB1.2.2. Analiza a 
relación entre empresa, 
sociedade e ambiente, e 
valora os efectos positivos 
e negativos das actuacións 
das empresas nas esferas 
social e ambiental. 

- CD 
- CSC 
- CSIEE 

2 clases 

EEB1.2.3. Analiza a 
actividade das empresas 
como elemento 
dinamizador de progreso, 
estimando a súa creación 
de valor para a sociedade 
e para a cidadanía. 

-CSC 
-CSIEE 

2 clases 

Bloque 2. Desenvolvemento da empresa 
- d 
- i 
- l 
- m 
 

B2.1. Localización e 
dimensión empresarial. 
B2.2. Estratexias de 
crecemento interno e 
externo. 
B2.3. Pequenas e 
medianas empresas: 
estratexias de 

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 dimensión dunha 
empresa, e valora a 
transcendencia futura para 
a empresa desas 
decisións. 

- CCL 
- CMCCT 

2 clases 
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mercado. 
B2.4. Importancia das 
pequenas e medianas 
empresas (PME) na 
economía. 
B2.5. 
Internacionalización, 
competencia global e 
tecnoloxía. 
B2.6. Empresa 
multinacional: aspectos 
positivos e negativos 
do seu funcionamento. 
 
 

EEB2.1.2. Valora o 
crecemento da empresa 
como estratexia 
competitiva e relaciona as 
economías de escala coa 
dimensión óptima da 
empresa. 

- CD 
- CMCCT 
- CSIEE 

2 clases 

EEB2.1.3. Identifica e 
explica as estratexias de 
especialización e 
diversificación. 

- CCL 
- CMCCT 
- CSIEE 1 clase 

EEB2.1.4. Analiza as 
estratexias de crecemento 
interno e externo a partir 
de supostos concretos. 

- CAA 
- CD 
- CMCCT 2 clases 

EEB2.1.5. Examina o papel 
das pequenas e das 
medianas empresas no 
noso país, e valora as súas 
estratexias e as súas 
formas de actuar, así como 
as súas vantaxes e os seus 
inconvenientes. 

- CSC 
- CSIEE 

2 clases 

EEB2.1.6. Describe as 
características e as 
estratexias de 
desenvolvemento da 
empresa multinacional, e 
valora a importancia da 
responsabilidade social e 
ambiental. 

- CCL 
- CSC 
- CMCCT 

2 clases 

EEB2.1.7. Estuda o 
impacto da incorporación 
da innovación e das novas 
tecnoloxías na estratexia 
da empresa, e relaciónao 
coa capacidade para 
competir de xeito global. 

- CD 
- CMCCT 
- CSC 

1 clase 

Bloque 3. Organización e dirección da empresa 
- d 
- i 
- l 
- m 
- p 
   
 
 

B3.1. División técnica 
do traballo e 
necesidade de 
organización no 
mercado actual. 
B3.2. Funcións básicas 
da dirección. 
B3.3. Planificación e 
toma de decisións 
estratéxicas. 
B3.4. Organización 
formal e informal da 
empresa: deseño e 
análise da súa 
estrutura. 
B3.5. A xestión dos 
recursos humanos e a 
súa incidencia na 
motivación. 
B3.6. Os conflitos de 
intereses e as súas vías 
de negociación. 

B3.1. Explicar a 
planificación, a 
organización e a xestión 
dos recursos dunha 
empresa, valorando as 
posibles modificacións 
para realizar a función 
do ámbito en que 
desenvolve a súa 
actividade e dos 
obxectivos formulados. 

EEB3.1.1. Reflexiona sobre 
a división técnica do 
traballo nun contexto 
global de interdependencia 
económica para valorar as 
súas consecuencias 
sociais. 

- CMCCT 
- CSC 

2 clases 

EEB3.1.2. Describe a 
estrutura organizativa, o 
estilo de dirección, as 
canles de información e de 
comunicación, o grao de 
participación na toma de 
decisións e a organización 
informal da empresa. 

- CCL 
- CMCCT 
- CSIEE 

2 clases 

EEB3.1.3. Identifica a 
función de cada área de 
actividade da empresa 
(aprovisionamento, 
produción e 
comercialización, 
investimento e 
financiamento, recursos 
humanos e 
administrativa), así como 
as súas interrelacións. 

- CD 
- CMCCT 
- CSIEE 

2 clases 

EEB3.1.4. Investiga sobre 
a organización nas 
empresas do seu ámbito 
máis próximo e identifica 
vantaxes e inconvenientes, 
detecta problemas para 
solucionar, e describe 
propostas de mellora. 

- CAA 
- CD 
- CSC 
- CSIEE 2 clases 

EEB3.1.5. Aplica os seus 
coñecementos a unha 
organización concreta, 
para detectar problemas e 
propor melloras. 

- CAA 
- CMCCT 
- CSIEE 1 clase 
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EEB3.1.6. Valora a 
importancia dos recursos 
humanos nunha empresa 
e analiza diferentes 
maneiras de abordar a súa 
xestión e a súa relación 
coa motivación e a 
produtividade. 

- CAA 
- CSC 
- CSIEE 

1 clase 

Bloque 4. A función produtiva 
- a 
- i 
- l 
- m 
 

B4.1. Produción e 
proceso produtivo. 
B4.2. Función de 
produción. 
Produtividade e 
eficiencia. 
B4.3. Investigación, 
desenvolvemento e 
innovación (I+D+i) 
como elementos clave 
para o cambio 
tecnolóxico e a mellora 
da competitividade 
empresarial. 

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 
 

3 clases 

EEB4.1.2. Analiza e valora 
a relación entre a 
produtividade e os salarios 
dos/das traballadores/as. 

- CMCCT 
- CSC 1 clase 

EEB4.1.3. Reflexiona sobre 
a importancia para a 
sociedade e para a 
empresa da investigación 
e da innovación 
tecnolóxica en relación coa 
competitividade e o 
crecemento. 

- CAA 
- CMCCT 
- CSC 

2 clases 

- i 
- l 
- m 
 

B4.4. Custos: 
clasificación e cálculos 
dos custos na empresa. 
B4.5. Cálculo e 
interpretación do limiar 
de rendibilidade da 
empresa. 

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 

3 clases 

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

- CD 
- CMCCT 

3 clases 

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

- CD 
- CMCCT 

3 clases 

EEB4.2.4. Analiza os 
métodos custo beneficio e 
custo eficacia como 
instrumentos de medida e 
avaliación que axudan á 
toma de decisións. 

- CMCCT 
- CSIEE 

2 clases 

- i 
- l 
- m 

B4.6. Os inventarios da 
empresa e os seus 
custos. Modelos de 
xestión de inventarios. 

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 2 clases 

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

- CD 
- CMCCT 4 clases 

ECB4.3.3. Valora a 
relación entre o control de 
inventarios e a 
produtividade e a eficacia 
dunha empresa. 

- CMCCT 
- CSIEE 

3 clases 

  Bloque 5. A  función comercial da empresa 
- d 
- h 
- i 
- l 
- m 
 

B5.1. Departamento 
comercial da empresa. 
B5.2. Concepto e 
clases de mercado. 
B5.3. Técnicas de 
investigación de 
mercados. 
B5.4. Comportamento 
do/da consumidor/a e 
segmentación de 

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 

2 clases 

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

- CAA 
- CD 
- CMCCT 2 clases 
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mercados. 
B5.5. Variables do 
márketing-mix e 
elaboración de 
estratexias. 
B5.6. Estratexias de 
márketing e ética 
empresarial. 
B5.7. Tecnoloxías da 
información e das 
comunicacións e 
márketing. 

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

 CD 
- CMCCT 
- CSC 
- CSIEE 2 clases 

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

- CCL 
- CMCCT 3 clases 

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

- CD 
- CMCCT 

2 clases 

EEB5.1.6. Analiza e valora 
as oportunidades de 
innovación e 
transformación do 
márketing que xorden co 
desenvolvemento das 
tecnoloxías da información 
e da comunicación. 

- CD 
- CMCCT 
- CSC 

2 clases 

EEB5.1.7. Describe a 
organización e o 
funcionamento do 
departamento comercial 
da empresa. 

- CCL 
- CMCCT 

2 clases 

EEB5.1.8. Determina as 
necesidades da clientela 
en relación coas 
características dos 
produtos ou dos servizos 
ofrecidos pola empresa. 

- CD 
- CMCCT 
- CSC 2 clases 

Bloque 6. A información na empresa 
- d 
- g 
- h 
- i 
- l 
- m 

B6.1. Obrigas 
contables da empresa. 
B6.2. A composición do 
patrimonio e a súa 
valoración. 
B 6.3. Resultados da 
empresa. 
B6.4. As contas anuais 
e a imaxe fiel. 
B6.5. Elaboración do 
balance e da conta de 
perdas e ganancias. 
B6.6. Análise e 
interpretación da 
información contable. 

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 2 clases 

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

- CMCCT 

4 clases 

EEB6.1.3. Interpreta a 
correspondencia entre os 
investimentos e o seu 
financiamento. 

- CAA 
2 clases 

EEB6.1.4. Detecta posibles 
desaxustes no equilibrio 
patrimonial, na solvencia e 
no apancamento da 
empresa, mediante a 
utilización de rateos. 

- CMCCT 

2 clases 

EEB6.1.5. Propón medidas 
correctoras axeitadas en 
caso de se detectar 
desaxustes patrimoniais 
ou financeiros. 

- CAA 
- CSIEE 

2 clases 

EEB6.1.6. Recoñece a 
importancia do dominio 
das operacións 
matemáticas e dos 
procedementos propios 
das ciencias sociais como 
ferramentas que facilitan a 
solución de problemas 
empresariais. 

- CMCCT 
- CD 

3 clases 

EEB6.1.7. Recoñece a 
conveniencia do equilibrio 
económico, patrimonial e 
financeiro da empresa. 

- CMCCT 
- CSIEE 1 clase 

EEB6.1.8. Valora a 
importancia da 
información na toma de 
decisións. 

- CAA 
- CSIEE 1 clase 

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

- CD 
- CMCCT 

3 clases 
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EEB6.1.10. Identifica, 
interpreta e clasifica os 
elementos do resultado da 
empresa. 

- CD 
- CMCCT 
- CSIEE 2 clases 

- a 
- c 
- d 
- h 
- i 
- l 
- m 

B6.7. Fiscalidade 
empresarial: principais 
figuras impositivas e 
elementos clave a súa 
estrutura e do seu 
funcionamento. 
 

B6.3. Recoñecer a 
importancia do 
cumprimento das obrigas 
fiscais e explicar os 
impostos que afectas ás 
empresas. 

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

- CMCCT 
- CSIEE 

2 clases 

EEB6.2.2. Describe o 
funcionamento básico dos 
impostos que recaen sobre 
as empresas e destaca as 
principais diferenzas entre 
eles. 

- CCL 
- CMCCT 

2 clases 

EEB6.2.3. Valora a achega 
que supón para a riqueza 
nacional a carga impositiva 
que soportan as empresas. 

- CSC 
1 clase 

Bloque 7.  A función financeira 
- d 
- g 
- i 
- l 
- m 

B7.1. Estrutura 
económica e financeira 
da empresa. 
B7.2. Concepto e 
clases de investimento. 
B7.3. Valoración e 
selección de proxectos 
de investimento. 
B7.4. Fontes de 
financiamento interno e 
externo da empresa. 
Novas formas de 
financiamento. 
B7.5. Ciclos da 
empresa. 
B7.6. Período medio de 
maduración. 

B7.1. Valorar proxectos 
de investimento, 
xustificar razoadamente 
a selección da 
alternativas 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 

2 clases 

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

- CD 
- CMCCT 

4 clases 

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

- CCL 
- CMCCT 

2 clases 

EEB7.1.4. Analiza, nun 
suposto concreto de 
financiamento externo, as 
opcións posibles, os seus 
custos e as variantes de 
amortización. 

- CAA 
- CD 
- CMCCT 1 clase 

EEB7.1.5. Analiza e avalía, 
a partir dunha necesidade 
concreta, as posibilidades 
que teñen as empresas de 
recorrer ao mercado 
financeiro. 

- CAA 
- CMCCT 
- CSIEE 1 clase 

EEB7.1.6. Valora as fontes 
externas e internas de 
financiamento da 
empresa. 

- CMCCT 
- CSIEE 1 clase 

EEB7.1.7. Analiza e 
expresa as opcións 
financeiras que mellor se 
adaptan a un caso 
concreto de necesidade 
financeira. 

- CAA 
- CMCCT 
 1 clase 

EEB7.1.8. Aplica os 
coñecementos 
tecnolóxicos á análise e á 
resolución de supostos. 

- CD 
- CMCCT 1 clase 

EEB7.1.9. Identifica e 
describe os ciclos da 
actividade da empresa e 
as súas fases. 

- CCL 
- CMCCT 
- CSIEE 1 clase 

EEB7.1.10. Calcula, para 
un determinado suposto 
práctico, os períodos 
medios de maduración da 
empresa, e distingue as 
súas fases. 

- CMCCT 
- CAA 
- CD 
 1 clase 
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5. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
 
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. 
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6. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
En cada avaliación o alumnado deberá: 
 

- Superar as probas escritas e/ou orais periódicas que se lle propoñan. 
 

- Mostrar interese, estar atento ás explicacións e gardar e realizar as 
actividades e fichas que en cada clase lle entregue o profesor/a. 

 
- Traballar e equipo, propiciando a resolución das tarefas do seu grupo, 

non entorpecendo nin a boa marcha dos seus compañeiros/as nin a 
da clase en xeral. 

 
- Entregar o material de traballo que se lle proporciona (fichas de 

traballo….); no tempo establecido, debidamente ordenado 
cronoloxicamente; cunha presentación clara e limpa: resolta de 
acordo as explicacións dadas na aula. 

 
- Na aula de informática limitaranse a utilizar o ordenador para as 

actividades que a profesora lle encomende. 
 

Na avaliación extraordinaria o alumnado deberá acadar os obxectivos e 
contidos mínimos esixibles da materia. 
 

 
 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
 

A) Cuestionarios:  
 Útiles para: 
· Indagar ideas previas. 
· Contrastar marcos conceptuais de inicio e final. 

B) Exames e outras probas escritas ou orais 
O exame con outros instrumentos de avaliación pode ser unha fonte de 
información útil para: 
· Reproducir contidos conceptuais relevantes. 
· Relacionar contidos próximos. 
· Expresar opinións ou xuízos de valor. 
· Aplicar contidos, especialmente procedementais. 
· Resolver e formular problemas. 

C) Probas de composición e ensaio 
Son un conxunto de probas que permiten valorar diversas actividades 
desde aprendizaxes de tipo elemental como coñecer: datas, sucesos, 
clasificacións, pasando por aprendizaxes de tipo superior, que supoñen 
procesos de descomposición-integración, é dicir, analizar e sintetizar. 
Poderían consistir en: 
· Elaboración de resumos, esquemas, gráficas e mapas conceptuais. 
· Comentario de textos. 
· Elaboración de sínteses. 
· Preguntas nas que se pide desenvolver un tema concreto. 
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Este tipo de probas permite valorar a capacidade do alumno e alumna 
para a selección e organización das ideas principais dun tema traballado, 
a súa capacidade de análise e, en menor medida, o seu xuízo crítico. 

D) Probas obxectivas 
Son probas que se caracterizan pola súa brevidade, tanto na formulación 
da pregunta como na posíbel solución que está previamente 
determinada; son útiles para comprobar un amplo rango de tarefas de 
coñecemento e comprensión, e poden ser cualificadas con facilidade, 
sendo a súa interpretación exacta; en concreto para avaliar o 
coñecemento de datos, dominio da terminoloxía e precisión de 
conceptos. 

E) Informes, proxectos... 
Na materia de Economía da Empresa, igual que na Economía do curso 
anterior existe unha tradición avaliativa fundada nos “traballos”. Neste 
caso será preciso definir qué se entende por traballo, cáles son as 
potencialidades e qué obxectivos da aprendizaxe permite cubrir. Neste 
punto cobra especial importancia o Proxecto e creación de empresa que 
deben realizar. 
Coa avaliación pretendemos premiar dalgún xeito todas as tarefas 
realizadas polos alumnos e alumnas, polo que consideraremos 
enormemente positiva a valoración do seu traballo diario, a participación 
na clase, e mesmo a asistencia como unha forma máis de manterse 
motivado pola materia. Considérase importante salientar as tarefas en 
grupo, sen deixar de valorar as probas que se poidan desenvolver ao 
longo do curso, tratando, iso si, de comprobar a comprensión dos temas 
tratados na aula, que non a súa memorización. 
 

 
 
7. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 

 
A. Orientacións metodolóxicas 

Proponse seguir unha metodoloxía en que a materia sirva para descubrir 
problemas empresariais relacionados co contexto sociocultural en que se 
atope o alumnado, con especial referencia á realidade local ou galega en 
xeral. Preténdese a realización de pequenas investigacións do contorno para 
que o seu estudo resulte máis próximo e útil. Para o desenvolvemento do 
currículo da materia poderán realizarse, entre outras, as seguintes 
estratexias: 
-Obtención de información de empresas a partir de fontes externas (prensa 
escrita, estudos estatísticos, enquisas, bases de datos, visitas a empresas, 
informes económicos) e de fontes internas (rexistros contables, informes 
internos, balances e contas de resultados), tanto por medio de soportes 
tradicionais como informáticos. 
-Rexistro, tratamento, interpretación e representación de información 
relevante no ámbito da empresa e posterior transmisión desta con 
diferentes soportes, con especial atención ao uso das TIC. 
-Análise, simulación e resolución de casos no mundo empresarial: 
identificación da situación e dos seus elementos, selección de conceptos e 
técnicas para a súa aplicación na análise do caso, elaboración de conclusións 
e selección das decisións que se van tomar así como avaliación final das 
decisións tomadas, sendo conscientes da dimensión ética que comporta a 
toma de decisións. 
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-Planificación dun proxecto de iniciativa empresarial: busca, valoración e 
selección de ideas, planificación do proxecto, análise do contorno xeral e 
específico, análise interna e estudo da viabilidade económica e financeira do 
proxecto. 
Realización de traballos de investigación escolar facendo especial fincapé na 
necesidade de organización, planificación, execución e avaliación dos 
resultados acadados, valorando a necesidade de crear equipos de traballo 
que cooperen e creen sinerxías positivas para o conxunto. 
 
 

B. A ensinanza-aprendizaxe da Economía 
 

- O Obxectivo e o método 
O obxectivo principal que temos que acadar é introducir ao alumnado no 
coñecemento da empresa e da realidade empresarial. 

 
O método a empregar debe permitir ou posibilitar que os alumnos e as 
alumnas aprendan a pensar dentro dunha ciencia concreta e sexan quen de 
presentar problemas e resolvelos por si mesmos, así como adquirir o hábito 
de investigar na realidade, pasando dunha actitude receptiva a unha 
actitude activa. 

 
A materia desenvolve un conxunto de coñecementos que para o alumnado 
son novidosos. Trata de dar a coñecer a natureza dos problemas económicos 
que se lle presentan á empresa. Problema non doado de resolver cando, tan 
só se ten ós lombos unha bagaxe xeral de Economía no curso anterior. 
Neste caso o contexto é máis concreto, o que por unha banda acerca á 
realidade, non obstante por outra, esa mesma concreción afasta debido ao 
alto contido técnico que se emprega. 

 
 
 

- Partir da cultura previa 
Os alumnos e alumnas a esta idade saben cousas, posúen ideas xa 
formadas que foron confeccionando ao longo da súa vida escolar ou no seu 
contorno familiar ou de amizade. O ter escoitado falar de algo pode servir 
de punto de partida para entrar no seguinte paso de coñecemento que 
implica unha re ordenación das estruturas cognitivas. 

 
Debemos contar co alumnado á hora de levar adiante o proceso de 
aprendizaxe, e non só pola actitude positiva que isto leva, senón polo propio 
proceso en si mesmo, ao requirir unha motivación e actividade pola súa 
parte. Esta actividade requirirá observar, pensar, presentar dúbidas, etc., en 
xeral relacionar o aprendido con esquemas de coñecemento anteriores, e 
aplicar os novos coñecementos á análise e explicación de situacións novas. 
Para poder levar adiante isto é polo que as actividades deben ser 
motivadoras e atractivas, é dicir, que o coñecemento non sexa un peso en si 
mesmo. 

 
- As actividades 
As actividades que presentemos deben situarse na chamada zona de 
desenvolvemento próxima, entre o limite do saber coñecido e o novo, 
obrigándolles a reestruturar os seus coñecementos de acordo cos novos 
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obxectivos. Nesa constante superación debemos ter en conta que o labor e 
o esforzo dos alumnos e das alumnas debe ser medido de moitas maneiras, 
e eles deben saber que se lles vai ter en conta o seu progreso a respecto de 
períodos anteriores, e non o duns cos dos outros. 
- Ter en conta o contorno inmediato 
A metodoloxía suxire que se debe partir do contorno máis inmediato. As 
alumnas e os alumnos deben aprender a recoñecer no seu derredor os 
elementos cos que traballan. Neste sentido son importantes os 
procedementos de tradución de feitos observábeis (cidade ou vila, 
empresas, actividades que se desenvolven na localidade, etc), a problemas 
a analizar, describíndoos, definíndoos, enunciando conceptos, estabelecendo 
relacións, realizando cálculos, etc. Dunha vez traballado este nivel, poderase 
dar un paso máis adiante no proceso de abstracción e entrar noutras partes 
do modelo que se estea a desenvolver. 

Cada paso novo debe ir precedido dunha primeira actividade que conecte 
coa realidade coñecida. Detectar os coñecementos previos permite actuar 
sobre a diversidade, tratando de xeito diferente aos que se atopan en 
situación diferentes. 

- Os contidos 

A organización dos contidos implica asignarlle a cada un a correspondente 
xerarquía segundo a importancia, así como a distribución do espazo e do 
tempo. Aspectos estes importantes, que é preciso calibrar e coidar en cada 
momento. É importante que o alumno e alumna manexen técnicas que 
faciliten abordar problemas do mundo empresarial, ordenándoos segundo os 
obxectivos a conseguir. 

Os exercicios prácticos de redacción de pequenos informes a partir, por 
exemplo, de visitas a empresas, elaboración de mapas conceptuais, ou 
valoracións e xuízos propios sobre problemas actuais, deben constituír 
instrumentos útiles para a autocomprobación do alumnado e do profesorado 
das ideas captadas e a súa capacidade de aplicación. Outra actividade 
recomendada é a de organizar debates sobre temas controvertidos que 
leven á contraposición pública de argumentacións, mais é preciso ter en 
canta que se deben organizar moi ben para poder obter uns resultados 
satisfactorios. 

 
- As estratexias da aprendizaxe significativa 

No referente ás estratexias para lograr unha aprendizaxe significativa, estas 
son moitas e variadas. Deberemos partir de que non pode ser o mesmo 
falar da organización ou das fontes de financiamento das empresas, que 
facer unha análise do balance ou dos custos de determinado proceso 
produtivo. Nun campo predomina un determinado aspecto do coñecemento 
e, polo tanto, deberemos empregar un determinado método, e noutro o 
método será diferente. 

As estratexias expositivas lévannos a presentar ao alumnado unha 
información elaborada sobre a que pedimos que se reflexione. Utilizaranse 
estas estratexias (orais, escritas, ou por outros medios) cando se considere 
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necesario. Como a experiencia demostrou este sistema é tanto máis útil 
canto máis abstractos son os contidos. 

Algúns contidos poden ser aprendidos mediante estratexias de 
indagación como, por exemplo, os relacionados co contexto no que a 
empresa se move, e a súa actividade pódese "ver". Para levar adiante esta 
investigación-dedución pódense facer investigacións procurando información 
utilizando fontes primarias ou indirectas de información, visitando ás 
empresas, observando o propio centro de ensino, etc., e con todo iso facer 
traballos, simular actividades empresariais de acordo coa situación concreta 
do alumnado ecos materiais dispoñíbeis. 

En todo caso, calquera estratexia debe ir precedida dunha actividade 
introdutoria que permita ao alumno ou alumna saber sobre o que se vai 
traballar, deste xeito poderá relacionar o coñecido co novo. Un método fácil 
é a elaboración de esquemas ou mapas conceptuais. 

A respecto dos contidos procedementais en Economía da Empresa 
consiste en saber operar con datos e información, buscando a relación entre 
coñecemento e aplicación. A realización de actividades que permitan aplicar 
os contidos conceptuais que se estean tratando, permite, á vez que 
aclaralos, asentalos. A realidade máis próxima debe ser a nosa maior fonte 
de aprovisionamento de información. A posta en práctica de procedementos 
como localizar información, comparar situacións, identificar normas, 
representar graficamente, facer cálculos, analizar situacións, comentar 
textos, buscar casos reais que ilustren ou aclaren o visto, etc., son algúns 
dos exemplos máis correntes. 

Ter adquirido un procedemento significa que se posúe a capacidade de 
utilizalo en diversas situacións, e estes consolídanse coa práctica. Haberá 
que insistir, neste aspecto, en como se van facendo as cousas, controlando 
o proceso máis que o resultado, de xeito que ante unha nova tarefa a 
aplicación dun determinado proceso sexa espontánea e non dependa das 
indicacións do profesorado. 

Dado o carácter da materia, o uso da prensa e outras fontes de información 
é obrigado, fácil e accesíbel, e é aí onde está outra conexión directa entre a 
teoría e a realidade. Hoxe, na meirande parte dos casos é posíbel mediante 
internet acceder a case que calquera información, e hai abundantes xornais 
que proporcionan información moi doada para a súa utilización na aula. 
Utilizala serve para analizala e comprende la. 

No caso dos contidos actitudinais, os alumnos e as alumnas deberán 
mostrar tendencia a comportarse ou expresarse dunha determinada 
maneira a respecto dunha situación ou problema. Ao deseñar, pois, a 
ensinanza haberá que crear situacións na aula, de xeito que os alumnos e 
as alumnas poidan mostrarse interesados, conscientes ou sensibilizados, e 
mostrar actitudes de atención, de rexeitamento ou de valoración positiva ou 
negativa ante os casos estudados. 

As unidades didácticas deben finalizar sempre coa globalización do 
traballado e aprendido. De novo os mapas ou esquemas conceptuais son 
os instrumentos que permiten mellor relacionar todos os detalles vistos ao 

44 
 



longo de cada unidade. 
 

C. Estratexias metodolóxicas: 
- Sondar os coñecementos previos sobre Economía e Organización de 

Empresas que posúen os alumnos, para poder logo analizar a 
evolución dos mesmos. 

- Estruturar os contidos. 
- Crear un clima de mutuo acordo e confianza para lograr unha 

participación activa do alumno. 
- Fomentar a participación dos alumnos na explicación da unidade. 
- Desenvolver a capacidade de razoamento dos alumnos. 
- Tras a exposición oral do tema a tratar por parte do profesor, os/as 

alumnos/alumnas terán que resolver cuestións teóricas e prácticas 
relacionadas co mesmo. 

 
 
 
 
8. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
 
Criterios de avaliación (Decreto 126/2008.DOG do 23 de xuño de 2008) 
 
1. Coñecer e interpretar os diversos elementos da empresa, as súas áreas de 
actividade, os seus tipos, funcións e interrelacións valorando a achega de cada 
un deles segundo o tipo de empresa. 
Trátase de comprobar que o alumnado adquiriu unha visión global da empresa; 
que sabe diferenciar os diferentes elementos que a compoñen (grupo humano, 
patrimonio, ámbito e organización); que coñece as súas áreas de actividade e a 
existencia de elementos diferentes en función da empresa de que se trate. 
Tamén se comprobará a capacidade de analizar as relacións mutuas entre a 
empresa e o exterior. 
2. Identificar as principais normas mercantís, laborais e fiscais que regulan as 
actividades empresariais. Describir as principais formas xurídicas da empresa, 
explicando e entendendo os trazos principais de cada unha delas. Con este 
criterio preténdese comprobar que o alumnado coñece dunha maneira xeral as 
principais normas mercantís, laborais e fiscais que regulan as actividades 
empresariais, ademais de comprobar se o alumnado é quen de facer cadros 
sinópticos e esquemas claros das formas xurídicas máis importantes. 
3. Identificar os trazos principais do sector e do contorno en que a empresa 
desenvolve a súa actividade e explicar, a partir deles, as distintas estratexias, 
decisións adoptadas e as posibles implicacións sociais e ambientais das súas 
decisións. Búscase comprobar se o alumnado comprendeu as relacións de 
interdependencia existentes entre a empresa e o seu contorno; búscase tamén 
comprobar se sabe diferenciar as implicacións, tanto positivas coma negativas, 
que supoñen as decisións empresariais, especialmente nos ámbitos social e 
ambiental. 
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4. Analizar a situación das empresas multinacionais e das PEME, no marco do 
fenómeno da globalización, identificando os aspectos positivos e negativos que 
o citado fenómeno presenta. Valorar a importancia das cooperativas como 
impulsoras do desenvolvemento económico e social de Galicia. Trátase de 
valorar a capacidade do alumno/a para describir as características actuais das 
empresas multinacionais e das PEME e para analizar as vantaxes e 
inconvenientes de que goza cada unha delas nun mercado cada vez máis 
condicionado polo fenómeno da globalización. Farase a partir de exemplos da 
realidade galega actual. Tamén se busca que comprenda a importancia do 
fenómeno cooperativo para a economía e para a sociedade galegas. 
5. Describir a organización dunha empresa e as súas posibles modificacións e 
melloras en función do ámbito en que desenvolve a súa actividade. Valorar a 
importancia para as empresas de contar cun sistema organizativo eficiente, 
como os sistemas de xestión da calidade. Este criterio pretende comprobar se 
se sabe interpretar a organización formal e informal dunha empresa e detectar 
e propoñer solucións a disfuncións ou problemas que impidan un funcionamento 
eficiente na organización empresarial. Ademais, preténdese que o alumnado 
identifique os sistemas de xestión da calidade como sistemas de mellora 
continua na empresa. 
6. Describir as técnicas básicas para a xestión dos recursos humanos, 
identificando os dereitos e deberes máis importantes que as traballadoras e os 
traballadores teñen derivados da súa relación laboral, con especial atención aos 
referidos á conciliación da vida laboral e familiar. Valorar a importancia que 
teñen a seguranza e a hixiene no traballo, ademais da prevención dos riscos 
laborais. Este criterio busca que o alumnado recoñeza a relevancia dos recursos 
humanos como variable que contribúe de maneira especial ao logro da 
eficiencia organizativa. Tamén busca o recoñecemento de como o respecto aos 
dereitos, á seguranza dos traballadores/as e á conciliación da súa vida laboral e 
familiar reduce a conflitividade e incide de maneira directa no bo funcionamento 
da empresa. 
7. Coñecer o funcionamento da área de produción dunha empresa e recoñecer 
a importancia da aplicación das novas tecnoloxías na mellora da produtividade. 
Valorar a importancia da investigación, o desenvolvemento e a innovación como 
garantes da supervivencia e de crecemento das empresas. Trátase de 
comprobar se o alumnado coñece as tarefas fundamentais da función produtiva 
da empresa e se é quen de calcular a produtividade. Igualmente preténdese 
constatar que recoñece o papel das novas tecnoloxías, así como do 
investimento en investigación, desenvolvemento e innovación, no aumento da 
competitividade da empresa e na mellora da calidade dos seus produtos. 
8. Coñecer os principais sistemas de valoración e xestión dos inventarios. 
Valorar a súa importancia na contribución aos resultados da empresa. Búscase 
que o alumnado valore a importancia e a necesidade dunha correcta xestión 
dos inventarios e que coñeza os custos asociados a eles. Preténdese que 
coñeza os principais sistemas de valoración de inventarios (FIFO, LIFO, PMP) e 
da súa xestión; e que determine, para casos sinxelos, o nivel de pedido óptimo. 
9. Determinar, para un caso sinxelo, a estrutura de ingresos e de custos dunha 
empresa, calcular o seu beneficio e limiar de rendibilidade. Preténdese valorar 
se os alumnos adquiriron a capacidade de diferenciar e estruturar os ingresos e 
custos xerais dunha empresa, determinando o beneficio ou perda xerado, así 
como o limiar de produción e vendas necesario para a xeración de beneficios e 
a súa supervivencia. 
10. Analizar as características dos mercados utilizando técnicas de investigación 
e segmentación destes. Explicar, de acordo con elas, as diferentes políticas 
comerciais que se poden aplicar. Preténdese avaliar se o alumnado sabe 
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caracterizar un mercado en función do número de competidores, do produto 
vendido, das características das persoas destinatarias etc.; que coñeza e 
entenda a finalidade e os elementos básicos das investigacións de mercados e 
das diferentes estratexias de marketing. 
11. Recoñecer os datos máis relevantes do balance e da conta de perdas e 
ganancias, explicar o seu significado, diagnosticar a súa situación a partir da 
información obtida e propoñer medidas para a súa mellora. Preténdese 
comprobar que as alumnas e os alumnos saiban recoñecer os diferentes 
elementos destes documentos e o seu significado na empresa. Tamén se 
pretende valorar se son capaces de analizar a situación patrimonial, financeira e 
económica nun caso sinxelo, detectando desequilibrios e propoñendo medidas 
correctoras destes. 
12. Buscar, analizar e interpretar información procedente do ámbito empresarial 
local, galego, español ou internacional, utilizando os recursos materiais 
adecuados e as tecnoloxías da información e da comunicación. Trátase de 
comprobar se o alumnado é capaz de distinguir e analizar información 
significativa referida ao mundo empresarial e se é capaz de relacionala 
cos contidos estudados na materia. Trátase tamén de comprobar que é quen de 
buscar información do ámbito empresarial, utilizando as novas tecnoloxías da 
información e da comunicación, especialmente a internet. 
13. Describir as posibles fontes de financiamento a que ten acceso unha 
empresa e, a través dun suposto sinxelo, razoar a elección máis axeitada. A 
finalidade deste criterio é comprobar a capacidade de valorar as necesidades de 
financiamento básicas dunha empresa, así como coñecer e clasificar as 
diferentes fontes de financiamento. Tamén trata de valorar a capacidade de 
propoñer razoadamente as opcións financeiras que mellor se adaptan a un caso 
concreto, relacionando o financiamento co investimento. 
14. Valorar distintos proxectos de investimento sinxelos que pode acometer 
unha empresa e seleccionar, xustificando a decisión, cal resulta a alternativa 
máis vantaxosa. Valorar tamén a importancia e a necesidade da realizar unha 
planificación e un posterior control de calquera proxecto que se leve adiante 
nunha empresa. 
Preténdese comprobar a capacidade para utilizar métodos diversos de selección 
de investimentos, co obxectivo de resolver casos básicos. Tamén se busca que 
o alumnado recoñeza a importancia da planificación e do control de calquera 
proxecto que a empresa pretenda iniciar. 
15. Deseñar e planificar e valorar un proxecto empresarial simple, con actitude 
emprendedora e creatividade, avaliando a súa viabilidade. Con este criterio 
preténdese valorar se o alumnado é capaz de aplicar con creatividade os 
contidos da materia a un sinxelo proxecto empresarial froito da xeración e 
maduración dunha idea de negocio por parte do alumnado, valorando as súas 
dificultades, debilidades e oportunidades. Valorarase igualmente a disposición 
para o traballo en equipo, a creatividade e a planificación e organización. 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Criterios de cualificación 

 As notas serán números enteiros polo que o redondeo deberá 
levarse á cabo tendo en conta os seguintes aspectos: 

 Actitude positiva do alumno ou alumna fronte á materia. 
 Asistencia a clase. 
 Realización das tarefas encomendadas na aula. 
 Cumprimentar os exercicios ou tarefas encomendadas nas 

datas  indicadas. 
 Entregar as tarefas encomendadas nas datas esixidas. 
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 Distraer ou molestar aos compañeiros ou compañeiras. 
 Alterar a dinámica normal da clase. 

 
 
Actitude (10%) 
_ Asistencia a clase 
_ Atención e aproveitamento do tempo de clase 
_ Realización das tarefas diarias 
_ Participación activa nos traballos en grupo 
Traballos prácticos (10%) 
_ Grao de coñecemento do tema 
_ Utilización correcta de información 
_ Extrae conclusións 
_ Se se trata de información gráfica: 

· Describe correctamente 
· Establece relacións 
· Extrae conclusións 

Exames teóricos (80%) 
 
 
 
9. ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E MATERIAS 
PENDENTES 
 
No caso de segundo de Bacharelato os alumnos que teñan pendente a materia 
de primeiro deberán asistir ás clases de recuperación que se propoñan, e se 
entregan no prazo indicado os boletíns de exercicios que se lles proporcionan so 
terán que facer un exame de contidos mínimos. En caso contrario o exame será 
atendendo a todos os contidos tratados. 
 
Se o alumno repite con todas as materias e aprobou a materia, seguirá o ritmo 
normal da clase. 
 
No caso de que o alumno repita e non aprobara a materia, ademais de facer o 
traballo normal de clase, se lle reforzará segundo se vexa necesario (con fichas 
de exercicios de reforzo, atención personalizada...) 
 
10. PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO 
ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS 
As materias deste departamento non están recollidas no artigo 3.7 da Orde do 
24/06/2008, polo que non se necesitará a acreditación previa de coñecementos 
para cursalas. 
 
11. AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS 
Ao principio de curso farase unha avaliación inicial para analizar os 
coñecementos previos dos que parte o alumno, para así poder tomar medidas 
personalizadas ou globais se fosen necesarias. 
O instrumento de avaliación que se utiliza é: 
Cuestionario preguntas curtas: a súa finalidade é sondar se os alumnos 
posúen coñecementos previos sobre Economía como punto de partida para 
coñecer a evolución do alumno durante o proceso de aprendizaxe. 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 
A formación en economía faise necesaria nun contexto globalizado, no que 
as relacións entre os axentes económicos e sociais son cada día máis 
complexas. 
A consideración do comportamento económico das persoas na procura da 
satisfacción das súas necesidades, así como da produción e da organización 
dos bens e os servizos necesarios, e da distribución dos recursos escasos 
facilitan a compresión da realidade social. 
Calquera persoa necesita coñecer as regras básicas que explican os 
acontecementos económicos e a linguaxe específica utilizada por 
economistas e medios de comunicación para analizar eses feitos. O estudo 
da economía axuda a percibir e a coñecer o mundo, e posibilita analizar e 
afondar nas relacións humanas, facilita a comprensión dos conceptos 
utilizados habitualmente na análise económica e empresarial, serve para 
potenciar destrezas de razoamento, abstracción e interrelación, e 
proporciona ferramentas para examinar de xeito crítico a sociedade. E 
contribúe tamén a desenvolver a curiosidade intelectual, a capacidade 
analítica, o rigor e a amplitude de perspectivas á hora de indagar no 
coñecemento de variables como o crecemento, a pobreza, a educación, a 
saúde, a riqueza, o ambiente, etc. Proporciona importantes coñecementos 
matemáticos e estatísticos, habilidades de comunicación oral e escrita para 
explicar e transmitir ideas e conclusións, con argumentos e evidencias 
empíricas, sentido da ética e respecto polo ser humano, así como unha 
intensa capacidade de traballo, tanto individual como en equipo. 
O enfoque empregado pola economía na resolución dos problemas sociais 
distínguea das restantes ciencias sociais. 
A materia de 4º de ESO distribúese en seis bloques que permiten o estudo 
da economía como ciencia e do papel dos axentes económicos. No bloque 1 
("Ideas económicas básicas") recóllense aspectos relativos aos principios 
económicos, á terminoloxía propia e á metodoloxía da ciencia económica. 
No bloque 2 ("Economía e empresa") analízase o papel e o funcionamento 
do/da axente de empresas na economía. O seguinte bloque ("Economía 
persoal") está dedicado ao estudo da transcendencia das decisións 
económicas na vida das persoas. O cuarto bloque ("Economía e ingresos e 
gastos do Estado") repasa o papel estatal no funcionamento económico a 
través da análise dos seus ingresos e gastos. No quinto bloque ("Economía 
e tipos de xuro, inflación e desemprego") repásanse os aspectos máis 
salientables da economía financeira e a súa repercusión na actividade 
económica e o nivel de emprego. E para rematar, o bloque de "Economía 
internacional" fai un breve repaso do funcionamento do sector exterior da 
economía con especial fincapé nas repercusións da integración económica e 
a globalización. 
 
A grande transcendencia social da economía queda reflectida na súa 
contribución ao fomento da mellora na calidade de vida, ao progreso e ao 
benestar social. Os coñecementos económicos teñen cada día mías valor, 
pola importancia de contar cunha cidadanía formada e pola relevancia 
dunha boa administración dos recursos públicos. 
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2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE 
O estudo da economía proporciona, xunto coa formación técnica, 
competencias lingüísticas e de comunicación, matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía, sociais e cívicas, así como sentido da 
iniciativa e espírito emprendedor. 
Este proceso de ensino-aprendizaxe vai encamiñado a que o alumno adquira 
as seguintes competencias craves: A competencia de aprender a aprender 
está presente ao longo desta materia xa que o alumno, deberá aprender e 
saber aplicar os conceptos, as súas relacións e os instrumentos de contido 
económico. 
 
A competencia da comunicación lingüística conséguese de forma transversal 
ao longo dos contidos de todos os bloques, con especial importancia aos 
novos conceptos que introduce a materia. 
 
En canto á competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía, é lóxico que o alumno adquira os coñecementos básicos de 
cálculo e a súa aplicación no ámbito desta materia introdutoria neste ámbito 
de coñecemento. 
 
A competencia sociais e cívicas conseguirase cando o alumno entenda a 
interacción dos axentes económicos, tanto nas relacións entre eles como as 
súas interaccións coa contorna e os posibles efectos tanto positivos como 
negativos derivados das mesmas, merecendo unha especial mención o seu 
tratamento no ámbito persoal. 
 
A competencia sentido de iniciativa emprendedora e espírito emprendedor, 
asociada a esta materia, incide non só na pura actividade económica senón 
na contribución á sociedade por parte dos individuos, a inclusión social e o 
aseguramento do benestar da comunidade. 
 
Por último, esta materia contribúe á adquisición da ?competencia dixital? ao 
aplicar as novas tecnoloxías de información e comunicación nesta área de 
coñecemento. 
No punto cuarto recóllese como se aborda cada unha das competencias nos 
distintos estándares de aprendizaxe. 
 
3.CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

 
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 
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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. 
 
Os obxectivos que aborda a materia, se recollen distribuídos por estándares de 
aprendizaxe na táboa que se adxunta no punto seguinte. 
 
 
Os obxectivos propios da materia son: 
 
1. Recoñecer a escaseza de recursos e a necesidade de elixir e tomar decisións 
como as claves dos problemas básicos de toda economía e comprender que toda 
elección supón renunciar a outras alternativas e que toda decisión ten 
consecuencias. 
  2. Diferenciar formas diversas de abordar e resolver problemas económicos e 
identificar as súas vantaxes e inconvenientes, así como as súas limitacións. 
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  3. Comprender e utilizar correctamente diferentes termos da área de 
Economía. 
  4. Diferenciar entre economía positiva e economía normativa. 
  5. Representar e analizar graficamente o custo de oportunidade mediante a 
Fronteira de Posibilidades de Produción. 
  6. Representar as relacións que se establecen entre as economías domésticas e 
das empresas. 
  7. Aplicar razoamentos básicos para interpretar problemas económicos 
provenientes das relacións económicas da súa contorna. 
  8. Distinguir as diferentes formas xurídicas das empresas e relacionalas coas 
esixencias requiridas de capital para a súa constitución e responsabilidades legais 
para cada tipo. 
  9. Valorar as formas xurídicas de empresas máis apropiadas en cada caso en 
función das características concretas aplicando o razoamento sobre clasificación das 
empresas. 
10. Identificar os diferentes tipos de empresas e empresarios que actúan na súa 
contorna, así como a forma de interrelacionar co seu ámbito máis próximo e os 
efectos sociais e ambientais, positivos e negativos, que se observan. 
11. Indicar os distintos tipos de factores produtivos e as relacións entre 
produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 
12. Identificar os diferentes sectores económicos, así como os seus retos e 
oportunidades. 
13. Explicar as posibilidades de financiamento do día a día das empresas 
diferenciando o financiamento externo e interna, a curto e a longo prazo, así como 
o custo de cada unha e as implicacións na marcha da empresa. 
14. Diferenciar os ingresos e custos xerais dunha empresa e identificar o seu 
beneficio ou perda, aplicando razoamentos matemáticos para a interpretación de 
resultados. 
15. Identificar as obrigacións fiscais das empresas segundo a actividade, 
sinalando o funcionamento básico dos impostos e as principais diferenzas entre 
eles. 
16. Valorar a achega que supón a carga impositiva á riqueza nacional. 
17. Elaborar e realizar un seguimento a un orzamento ou plan financeiro 
personalizado, identificando cada un dos ingresos e gastos. 
18. Utilizar ferramentas informáticas na preparación e desenvolvemento dun 
orzamento ou plan financeiro personalizado. 
19. Manexar gráficos de análises que lle permiten comparar unha realidade 
personalizada coas previsións establecidas. 
20. Comprender as necesidades de planificación e de manexo dos asuntos 
financeiros ao longo da vida. Dita planificación vincúlase á previsión realizada en 
cada unha das etapas de acordo coas decisións tomadas e a marcha da actividade 
económica nacional. 
21. Coñecer e explicar a relevancia do aforro e do control do gasto. 
22. Analizar as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, valorando o risco, 
e seleccionar a decisión máis adecuada para cada momento. 
23. Comprender os termos fundamentais e describir o funcionamento na 
operativa coas contas bancarias. 
24. Valorar e comprobar a necesidade de ler detidamente os documentos que 
presentan os bancos, así como a importancia da seguridade cando a relación 
prodúcese por Internet. 
25. Recoñecer o feito de que se poden negociar as condicións que presentan as 
entidades financeiras e analizar o procedemento de reclamación ante as mesmas. 
26. Identificar e explicar as distintas modalidades de cartóns que existen, así 
como o esencial da seguridade cando se opera con cartóns. 
27. Identificar e diferenciar os distintos tipos de seguros segundo os riscos ou 
situacións adversas nas diversas etapas da vida. 

54 
 



28. Identificar as vías de onde proceden os ingresos do Estado, así como as 
principais áreas dos gastos do Estado, e comentar as súas relacións. 
29. Analizar e interpretar datos e gráficos de contido económico relacionados 
cos ingresos e gastos do Estado. 
30. Distinguir nos diferentes ciclos económicos o comportamento dos ingresos e 
gastos públicos, así como os efectos que se poden producir ao longo do tempo. 
31. Comprender e expresar as diferenzas entre os conceptos de débeda pública 
e déficit público, así como a relación que se produce entre eles. 
32. Coñecer e describir os efectos da desigualdade da renda e os instrumentos 
de redistribución da mesma. 
33. Describir o fenómeno do desemprego e valorar as súas principais 
repercusións económicas e sociais. 
34. Valorar e interpretar datos e gráficos de contido económico relacionados cos 
tipos de interese, inflación e desemprego. 
35. Describir as causas do desemprego e valorar as súas principais repercusións 
económicas e sociais. 
36. Analizar os datos de desemprego en España e as políticas contra o 
desemprego. 
37. Investigar e recoñecer ámbitos de oportunidades e tendencias de emprego. 
38. Valorar o grao de interconexión das diferentes economías de todos os países 
do mundo e aplicar a perspectiva global para emitir xuízos críticos. 
39. Explicar as razóns que xustifican e inflúen no intercambio económico entre 
países. 
40. Analizar acontecementos económicos contemporáneos no contexto da 
globalización e o comercio internacional. 
41. Coñecer e enumerar vantaxes e inconvenientes do proceso de integración 
económica e monetaria da Unión Europea. 
42. Reflexionar sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto 
económico internacional analizando as posibilidades dun desenvolvemento 
sustentable. 
 
 
4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
AVALIABLE DOS OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN, COMPETENCIAS E CRITERIOS DE AVALIZACIÓN. 
 

Economía. 4º de ESO 
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Tempora-
lización 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 
- a 
- d 
- f 
  
  

B1.1. Economía como 
ciencia: actividade 
económica e sociedade. 
B1.2. Principios na 
toma de decisións 
económicas. 
B1.3. Escaseza, 
elección e asignación 
de recursos. Custo de 
oportunidade. 

B1.1. Explicar a 
economía como ciencia 
social e valorar o 
impacto permanente das 
decisións económicas na 
vida das persoas. 

ECB1.1.1. Recoñece a 
escaseza de recursos e a 
necesidade de elixir e 
tomar decisións como as 
claves dos problemas 
básicos de calquera 
economía, e comprende 
que todas as eleccións 
supoñen renunciar a 
outras alternativas e que 
todas as decisións teñen 
consecuencias. 

- CCL 
- CSC 

3 clases 

ECB1.1.2. Distingue 
formas de analizar e 
resolver problemas 
económicos, e identifica as 
súas vantaxes, os seus 
inconvenientes e as súas 
limitacións. 

- CAA 
- CD 

2 clases 

- f 
- h 
- o 

B1.4. O método na 
economía: modelos 
económicos. 
B1.5. Fronteira de 

B1.2. Identificar a 
terminoloxía económica 
básica e o uso dos 
modelos económicos, e 

ECB1.2.1. Comprende e 
utiliza correctamente 
termos da área de 
economía. 

-CCL 
3 clases 
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posibilidades de 
produción. 

familiarizarse con eles. ECB1.2.2. Diferencia entre 
economía positiva e 
economía normativa. 

- CAA 
- CSC 1 clase 

ECB1.2.3. Representa e 
analiza graficamente o 
custo de oportunidade 
mediante a fronteira de 
posibilidades de produción. 

- CD 
- CMCCT 

2 clases 

- a 
- f 

B1.6. As relacións 
económicas básicas e a 
súa representación. 

B1.3. Tomar conciencia 
dos principios da 
economía para aplicar 
nas relacións económicas 
básicas cos 
condicionantes de 
recursos e as 
necesidades. 

ECB1.3.1. Representa as 
relacións que se 
establecen entre as 
economías domésticas e 
as empresas. 

- CMCCT 
- CSC 

2 clases 

ECB1.3.2. Aplica 
razoamentos básicos para 
interpretar problemas 
económicos provenientes 
das relacións económicas 
do seu contorno. 

- CMCCT 
- CSC 

2 clases 

Bloque 2. Economía e empresa 
- a 
- b 
- e 
- m 
 

B2.1. A empresa e o/a 
empresario/a. 
B2.2. Elementos, 
funcións e obxectivos 
da empresa. 
B2.3. Clases de 
empresas. 
B2.4. Formas xurídicas 
da empresa. 
 
 

B2.1. Describir os tipos 
de empresas e as formas 
xurídicas das empresas, 
e relacionar cada unha 
coas súas esixencias de 
capital e as 
responsabilidades legais 
dos/das propietarios e 
xestores/as, así como as 
interrelacións das 
empresas no seu 
contorno inmediato. 

ECB2.1.1.Distingue as 
formas xurídicas das 
empresas e relaciónaas 
coas esixencias de capital 
para a súa constitución e 
coas responsabilidades 
legais para cada tipo. 

- CMCCT 
- CSIEE 

2 clases 

ECB2.1.2. Identifica e 
valora as formas xurídicas 
de empresas máis 
apropiadas en cada caso, 
en función das 
características concretas, 
aplicando o razoamento 
sobre clasificación das 
empresas. 

- CAA 
- CD 

2 clases 

ECB2.1.3. Distingue os 
tipos de empresas e de 
empresarios/as que actúan 
no seu ámbito, así como a 
forma de interactuar co 
seu contorno máis 
próximo e os efectos 
sociais e ambientais, 
positivos e negativos, que 
se observan. 

- CSIEE 
- CSC 

2 clases 

- a 
- f 
- e 

B2.5. Proceso 
produtivo e factores 
produtivos. 
B2.6. Sectores da 
actividade económica. 

B2.2. Analizar as 
características principais 
do proceso produtivo. 

ECB2.2.1. Analiza os tipos 
de factores produtivos e as 
relacións entre 
produtividade, eficiencia e 
tecnoloxía. 

- CMCCT 
- CSC 

2 clases 

ECB2.2.2.Identifica os 
sectores económicos, así 
como os seus retos e as 
súas oportunidades. 

- CD 
- CSC 1 clase 

- e 
- f 

B2.7. Fontes de 
financiamento das 
empresas. Novas 
formas de 
financiamento. 

B2.3. Identificar as 
fontes de financiamento 
das empresas. 

ECB2.3.1. Explica as 
posibilidades de 
financiamento das 
empresas e diferencia o 
financiamento externo e o 
interno, a curto e a longo 
prazo, así como o custo de 
cada unha e as 
implicacións na marcha da 
empresa. 

- CCL 
- CD 
- CMCCT 

2 clases 

- e 
- f 

B2.8. Ingresos e custo 
da empresa: 
clasificación. 
B2.9. Resultados da 
empresa. 

B2.4. Determinar, para 
un caso sinxelo, a 
estrutura de ingresos e 
custos dunha empresa, 
calculando o seu 
beneficio. 

ECB2.4.2. Distingue os 
ingresos e os custos dunha 
empresa, calcula o seu 
beneficio ou a súa perda, 
aplicando razoamentos 
matemáticos, e interpreta 
os resultados. 

- CD 
- CMCCT 

4 clases 

- a 
- f 
- e 

B2.10. Obrigas fiscais 
das empresas. 

B2.5. Diferenciar os 
impostos que afectan as 
empresas e importancia 
do cumprimento das 
obrigas fiscais. 

ECB2.5.1. Identifica as 
obrigas fiscais das 
empresas segundo a súa 
forma xurídica e as 
actividades, e sinala o 
funcionamento básico dos 
impostos e as principais 
diferenzas entre eles. 

- CD 
- CMCCT 

3 clases 
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ECB2.5.2. Valora a achega 
que para a riqueza 
nacional supón a carga 
impositiva que soportan as 
empresas. 

- CSC 

2 clases 

Bloque 3. Economía persoal. 
- d 
- e 
- f 
   
 
 

B3.1. Orzamento 
persoal. Control 
de ingresos e gastos. 
B3.2. Xestión do 
orzamento. Obxectivos 
e prioridades. 

B3.1. Realizar un 
orzamento persoal 
distinguindo entre os 
tipos de 
ingresos e gastos, e 
controlar o 
seu grao de 
cumprimento e as 
posibles 
necesidades de 
adaptación. 

ECB3.1.1. Elabora un 
orzamento 
ou plan financeiro persoal, 
identificando 
os ingresos e os gastos 
integrantes, 
e realiza o seu 
seguimento. 

- CAA 
- CD 
- CMCCT 

3 clases 

ECB3.1.2. Utiliza 
ferramentas 
informáticas na 
preparación e 
desenvolvemento 
dun orzamento ou 
plan financeiro 
personalizado. 

- CAA 
- CD 
- CMCCT 

3 clases 

ECB3.1.3 Manexa gráficos 
de 
análise que permiten 
comparar 
unha realidade 
personalizada coas 
previsións establecidas. 

- CAA 
- CD 
- CMCCT 

2 clases 

- a 
- d 
- m 

B3.3. Planificación 
económico-financeira: 
necesidades 
económicas na etapa 
da vida. 

B3.2. Decidir con 
racionalidade 
ante as alternativas 
económicas da vida 
persoal, e relacionalas co 
beneficio propio e social. 

ECB3.2.1. Comprende as 
necesidades 
de planificación e do 
manexo de asuntos 
financeiros ao longo da 
vida. Esa planificación 
vincúlase á previsión 
realizada en cada etapa, 
de acordo coas decisións 
tomadas e a marcha da 
actividade económica 
nacional. 

- CAA 
- CSIEE 

3 clases 

- a 
- f 

B3.4. Aforro e 
endebedamento. Os 
plans de pensións. 
B3.5. Risco e 
diversificación. 
 
 

B3.3. Expresar unha 
actitude positiva 
cara ao aforro, e 
empregar o 
aforro como medio para 
alcanzar 
diversos obxectivos. 

ECB3.3.1. Recoñece e 
explica a 
relevancia do aforro e do 
control do 
gasto. 

- CAA 
- CSC 

3 clases 

CB3.3.2. Analiza as 
vantaxes e 
inconvenientes do 
endebedamento, 
valorando o risco e 
seleccionando a 
decisión máis axeitada 
para cada 
momento. 

- CAA 
- CSC 

4 clases 

- a 
- b 
- e 
- f 
- g 

B3.6. O diñeiro. 
B3.7. Contratos 
financeiros: contas 
e tarxetas de débito e 
crédito. 
B3.8. Relacións no 
mercado financeiro: 
información e 
negociación. 
B3.9. Implicacións dos 
contratos 
financeiros. Dereitos e 
responsabilidades 
dos/das 
consumidores/as 
no mercado financeiro. 

B3.4. Recoñecer o 
funcionamento 
básico do diñeiro e 
diferenciar os 
tipos de contas bancarias 
e de tarxetas 
emitidas como medios 
de 
pagamento, e valorar a 
oportunidade 
do seu uso con garantías 
e 
responsabilidade. 

ECB3.4.1. Comprende os 
termos 
fundamentais e describe o 
funcionamento 
das contas na operativa 
bancaria. 

- CCL 
- CMCCT 

3 clases 

ECB3.4.2. Valora e 
comproba a 
necesidade de interpretar 
as cláusulas 
dos contratos bancarios 
para 
coñecer os dereitos e as 
obrigas 
que se derivan delas, así 
como a 
importancia de operar en 
condicións 
de seguridade cando se 
empregan 
procedementos 
telemáticos. 

- CAA 
- CCL 
- CD 

3 clases 
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ECB3.4.3. Recoñece a 
capacidade 
de negociación coas 
entidades financeiras 
e analiza os 
procedementos 
de reclamación ante estas. 

- CAA 
- CD 

2 clases 

ECB3.4.4. Identifica e 
explica as 
modalidades de tarxetas 
bancarias, 
así como os elementos e 
os 
procedementos que 
garanten a 
seguridade na súa 
operativa. 

- CCL 
- CD 
- CMCCT 

2 clases 

- e 
- f 
- g 

B3.10. O seguro como 
medio para 
a cobertura de riscos. 
Tipoloxía de 
seguros. 
 

B3.5. Coñecer o 
concepto de seguro 
e a súa finalidade. 

ECB3.5.1. Identifica, 
describe e 
clasifica os tipos de 
seguros segundo 
os riscos ou as situacións 
adversas nas etapas da 
vida. 

- CAA 
- CCL 
- CMCCT 

2 clases 

Bloque 4. Economía e ingresos e gastos do Estado 
- a 
- b 
- e 
- f 
- g 
- ñ 

B4.1. Orzamentos 
públicos: ingresos 
e gastos do Estado. 
 
 
 
 

B4.1. Recoñecer e 
analizar a procedencia 
das principais fontes de 
ingresos e gastos do 
Estado, e interpretar 
gráficos onde se amose 
esa distribución. 

ECB4.1.1. Identifica as 
vías de 
onde proceden os ingresos 
do Estado, 
así como as principais 
áreas 
dos gastos do Estado, e 
comenta 
as súas relacións. 

- CMCCT 
- CSC 

2 clases 

ECB4.1.2. Analiza e 
interpreta 
datos e gráficos de contido 
económico 
relacionados cos ingresos 
e os gastos do Estado. 

- CD 
- CMCCT 

1 clase 

ECB4.1.3. Distingue nos 
ciclos 
económicos o 
comportamento dos 
ingresos e dos gastos 
públicos, así 
como os efectos que se 
poden 
producir ao longo do 
tempo. 

- CMCCT 
- CSC 

2 clases 

ECB4.1.4. Describe o 
contido dos 
orzamentos públicos e 
argumenta 
a necesidade de prever os 
ingresos 
e os gastos, e controlar a 
súa 
execución. 

- CCL 
- CSC 

2 clases 

- a 
- e 
- f 

B4.2. A débeda pública 
e o déficit público. 

B4.2. Diferenciar e 
explicar os conceptos de 
débeda pública e déficit 
público. 

ECB4.2.1. Comprende e 
expresa as diferenzas 
entre os conceptos 
de débeda pública e déficit 
público, 
así como a relación que se 
produce 
entre eles. 

- CCL 
- CMCCT 

2 clases 

- a 
- c 
- d 
- e 
- f 

B4.3. Desigualdades 
económicas e 
distribución da renda. 

B4.3. Determinar o 
impacto para a 
sociedade da 
desigualdade da 
renda e estudar as 
ferramentas de 
redistribución da renda. 

ECB4.3.1. Coñece e 
describe os 
efectos da desigualdade da 
renda 
e os instrumentos de 
redistribución 
desta. 

- CCL 
- CMCCT 
- CSC 

2 clases 

ECB4.3.2. Interpreta 
gráficos representativos da 
distribución da renda. 

- CAA 
- CD 
- CMCCT 

1 clase 

  Bloque 5. A  función comercial da empresa 
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- a 
- c 
- e 
- f 

B5.1. Tipos de xuro. 
B5.2. Inflación. 
B5.3. Consecuencias 
dos cambios 
nos tipos de xuro e 
inflación. 
B5.4. Desemprego: 
clasificación e 
consecuencias. 
 

B5.1. Diferenciar as 
magnitudes de 
tipos de xuro, inflación e 
desemprego, 
analizar as relacións 
entre 
elas e interpretar datos e 
gráficos 
vinculados con esas 
magnitudes. 

ECB5.1.1. Describe as 
causas da 
inflación e valora as súas 
principais 
repercusións económicas e 
sociais. 

- CCL 
- CSC 

2 clases 

ECB5.1.2. Explica o 
funcionamento 
dos tipos de interese e as 
consecuencias 
da súa variación para a 
marcha da economía. 

- CCL 
- CMCCT 
- CSC 2 clases 

ECB5.1.3. Valora e 
interpreta datos 
e gráficos de contido 
económico 
relacionados cos tipos de 
xuro, 
inflación e desemprego 

- CD 
- CMCCT 

2 clases 

- a 
- c 
- e 
- f 

B5.5. Causas do 
desemprego e políticas 
contra o desemprego. 
O 
desemprego en Galicia. 
B5.6. Perspectivas da 
ocupación. 

B5.2. Valorar opcións de 
políticas 
macroeconómicas para 
facer fronte 
ao desemprego. 

ECB5.2.1. Describe as 
causas do 
desemprego e valora as 
súas principais 
repercusións económicas e 
sociais. 

- CCL 
- CMCCT 
- CSC 2 clases 

ECB5.2.2. Analiza os datos 
de desemprego en España 
e as políticas 
contra o desemprego. 

- CD 
- CSC 2 clases 

ECB5.2.3. Investiga e 
recoñece 
vieiros e tendencias de 
emprego. 

- CAA 
- CD 1 clase 

Bloque 6. A economía internacional 
- a 
- e 
- f 
- m 

B6.1. Globalización 
económica. 
B6.2. Comercio 
internacional. 
B6.3. Integración 
económica e 
monetaria europea. 
B6.4. Economía e 
ambiente: 
sustentabilidade. 

B6.1. Valorar o impacto 
da globalización 
económica, do comercio 
internacional 
e dos procesos de 
integración 
económica na calidade 
de vida das persoas e no 
ambiente. 

ECB6.1.1. Valora o grao de 
interconexión 
das economías de todos 
os países do mundo e 
aplica a 
perspectiva global para 
emitir xuízos 
críticos. 

- CAA 
- CSC 

2 clases 

ECB6.1.2. Explica as 
razóns que 
xustifican o intercambio 
económico 
entre países e que inflúen 
nel. 

- CCL 
- CSC 

2 clases 

ECB6.1.3. Analiza e 
presenta 
acontecementos 
económicos 
contemporáneos 
no contexto da 
globalización 
e o comercio internacional. 

- CAA 
- CD 
- CSC 

2 clases 

ECB6.1.4. Recoñece e 
enumera 
vantaxes e inconvenientes 
do proceso 
de integración económica 
e 
monetaria da Unión 
Europea. 

- CCL 
- CD 
- CSC 

2 clases 

ECB6.1.5. Reflexiona 
sobre os 
problemas ambientais e a 
súa relación 
co impacto económico 
internacional, 
e analiza as posibilidades 
dun desenvolvemento 
sustentable. 

- CAA 
- CSC 

2 clases 
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5. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
 

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

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

- Coñecer os dereitos e deberes dos cidadáns en tanto a cidadáns. 
Valorar criticamente o impacto das accións duns axentes económicos 
sobre os outros. 

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

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

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

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

- 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. 

- 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. 

- Establecer os seus trazos diferenciadores. 
- 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. 

- 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.  

- 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. 

- Expoñer as vantaxes que supuxo o comercio internacional, así como 
os custos 

- que implicou no desenvolvemento dalgúns países. 
- Contrastar os conceptos de crecemento económico e 

desenvolvemento económico e os seus efectos no benestar global. 
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6. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: ORDINARIA E 
EXTRAORDINARIA 

 
En cada avaliación o alumnado deberá: 
 

- Superar as probas escritas e/ou orais periódicas que se lle propoñan. 
 

- Mostrar interese, estar atento ás explicacións e gardar e realizar as 
actividades e fichas que en cada clase lle entregue o profesor/a. 

 
- Traballar e equipo, propiciando a resolución das tarefas do seu grupo, 

non entorpecendo nin a boa marcha dos seus compañeiros/as nin a 
da clase en xeral. 

 
- Entregar o material de traballo que se lle proporciona (fichas de 

traballo….); no tempo establecido, debidamente ordenado 
cronoloxicamente; cunha presentación clara e limpa: resolta de 
acordo as explicacións dadas na aula. 

 
- Na aula de informática limitaranse a utilizar o ordenador para as 

actividades que a profesora lle encomende. 
 

Na avaliación extraordinaria o alumnado deberá acadar os obxectivos e 
contidos mínimos esixibles da materia. 
 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
1. Cuestionario inicial de preguntas curtas: a súa finalidade é sondar se os 

alumnos posúen coñecementos previos sobre Economía como punto de 

partida para coñecer a evolución do alumno durante o proceso de 

aprendizaxe. 

2. Observación directa do traballo: á hora de levar a cabo grupos coloquiais, 

traballos individuais, reflexión en grupo, exercicios prácticos, etc. 

3. Formulación de cuestións abertas: coas que podemos identificar se o  

alumno aprendeu a valorar os conceptos que tratamos. 

4. Control de procedementos: 

• Realización de estudos de textos e artigos de prensa para valorar o 
sentido crítico do alumno. 
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• Realización de resumes orais e cadros sinópticos para valorar a 
capacidade de síntese do alumno. 

• Realización de traballos en equipo para valorar a capacidade de 
organización dos alumnos. 

• Realización de exercicios prácticos para valorar o manexo e aplicación 
práctica dos distintos conceptos teóricos. 

• Probas escritas: en cada avaliación realizarase ó menos unha proba 
escrita para avaliar se o alumno adquiriu os coñecementos mínimos 
previstos para cada unidade didáctica. Esta proba constará de: 
preguntas cortas sobre os contidos conceptuais correspondentes, 
exercicios prácticos e/ou un comentario de texto, cando corresponda, 
sobre os conceptos tratados para valorar o sentido crítico do alumno. 

• Previse a realización dun Traballo Escrito sobre algún tema da materia 
cando o alumno presente unha evolución favorable pero por calquera 
circunstancia non alcance os contidos mínimos en calquera das probas 
escritas realizadas ou para consolidar conceptos. 

 
7. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 
Traballar de maneira competencial na aula supón un cambio metodolóxico 
importante; o docente pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado, 
e leste adquire un maior grao de protagonismo.  
 
En concreto, na área de Economía:  
 
Para alcanzar os obxectivos marcados no proceso de ensino-aprendizaxe 
desta materia, partirase do nivel de desenvolvemento dos alumnos e as 
alumnas considerando os seus coñecementos previos. Preténdese que o 
proceso de ensino-aprendizaxe sexa indutivo-dedutivo, flexible (os contidos 
desta programación poderán adaptarse en función dos coñecementos 
previos e as capacidades do alumnado) e activo (fomentando a súa 
participación). 
 
Exporase un proceso de ensino-aprendizaxe eminentemente práctica de tal 
forma que se forme ao alumnado coas capacidades e os coñecementos 
necesarios para que poida entender a realidade económica que nos rodea e 
ser crítico con ela. Teranse en conta, para iso, as seguintes 
recomendacións: relacionar o proceso de ensino-aprendizaxe coa vida real; 
facilitar a construción de aprendizaxes significativas, relacionando o que xa 
saben cos novos contidos; favorecer a capacidade de aprender a aprender; 
crear un clima de aceptación e cooperación en clase fomentando o traballo 
en grupo. 
 
As estratexias metodolóxicas que se poden empregar en función dos 
contidos aos que nos enfrontamos poden ser as seguintes: 
 
- Estratexias expositivas. Consisten na presentación ao alumnado 
dunha serie de coñecementos por parte do docente. A explicación 
realizarase mediante a achega de documentos e artigos de prensa, 
presentacións, exemplos, medios audiovisuais, etc. 
- Estratexias de indagación. Consiste en que o alumnado realice, coa 
guía do docente, a aprendizaxe pola súa conta. As técnicas didácticas 
concretas poden ser moi variadas, como: realización de traballos de 
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investigación, tanto persoal como grupal, e a súa posterior exposición ante 
a clase; estudo de casos reais; debates sobre temas económicos de 
actualidade; visitas a empresas e organismos económicos significativos. 
 
 
8. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 
PROMOCIÓN 
En cada avaliación o alumnado deberá: 
 

- Superar as probas escritas e/ou orais periódicas que se lle propoñan. 
 

- Mostrar interese, estar atento ás explicacións e gardar e realizar as 
actividades e fichas que en cada clase lle entregue o profesor/a. 

 
- Traballar e equipo, propiciando a resolución das tarefas do seu grupo, 

non entorpecendo nin a boa marcha dos seus compañeiros/as nin a 
da clase en xeral. 

 
- Entregar o material de traballo que se lle proporciona (fichas de 

traballo….); no tempo establecido, debidamente ordenado 
cronoloxicamente; cunha presentación clara e limpa: resolta de 
acordo as explicacións dadas na aula. 

 
- Na aula de informática limitaranse a utilizar o ordenador para as 

actividades que a profesora lle encomende. 
 

Na avaliación extraordinaria o alumnado deberá acadar os obxectivos e 
contidos mínimos esixibles da materia. 
 

 
A. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

A) Cuestionarios:   
Útiles para: 
· Indagar ideas previas. 
· Contrastar marcos conceptuais de inicio e final. 

B) Exames e outras probas escritas ou orais 
O exame con outros instrumentos de avaliación pode ser unha fonte 
de información útil para: 
· Reproducir contidos conceptuais relevantes. 
· Relacionar contidos próximos. 
· Expresar opinións ou xuízos de valor. 
· Aplicar contidos, especialmente procedementais. 
· Resolver e formular problemas. 

C) Probas de composición e ensaio 
Son un conxunto de probas que permiten valorar diversas actividades 
desde aprendizaxes de tipo elemental como coñecer: datas, sucesos, 
clasificacións, pasando por aprendizaxes de tipo superior, que 
supoñen procesos de descomposición-integración, é dicir, analizar e 
sintetizar. Poderían consistir en: 
· Elaboración de resumos, esquemas, gráficas e mapas conceptuais. 
· Comentario de textos. 
· Elaboración de sínteses. 

63 
 



· Preguntas nas que se pide desenvolver un tema concreto. 
Este tipo de probas permite valorar a capacidade do alumno e alumna 
para a selección e organización das ideas principais dun tema 
traballado, a súa capacidade de análise e, en menor medida, o seu 
xuízo crítico. 

D) Probas obxectivas 
Son probas que se caracterizan pola súa brevidade, tanto na 
formulación da pregunta como na posíbel solución que está 
previamente determinada; son útiles para comprobar un amplo rango 
de tarefas de coñecemento e comprensión, e poden ser cualificadas 
con facilidade, sendo a súa interpretación exacta; en concreto para 
avaliar o coñecemento de datos, dominio da terminoloxía e precisión 
de conceptos. 

E) Informes, proxectos... 
Na materia de Economía da Empresa, igual que na Economía do curso 
anterior existe unha tradición avaliativa fundada nos “traballos”. 
Neste caso será preciso definir que se entende por traballo, cales son 
as potencialidades e que obxectivos da aprendizaxe permite cubrir. 
Neste punto cobra especial importancia o Proxecto e creación de 
empresa que deben realizar. 
Coa avaliación pretendemos premiar dalgún xeito todas as tarefas 
realizadas polos alumnos e alumnas, polo que consideraremos 
enormemente positiva a valoración do seu traballo diario, a 
participación na clase, e mesmo a asistencia como unha forma máis 
de manterse motivado pola materia. Considérase importante salientar 
as tarefas en grupo, sen deixar de valorar as probas que se poidan 
desenvolver ao longo do curso, tratando, iso si, de comprobar a 
comprensión dos temas tratados na aula, que non a súa 
memorización. 
 

 
B. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Criterios de cualificación 

 As notas serán números enteiros polo que o redondeo 
deberá levarse á cabo tendo en conta os seguintes aspectos: 

 Actitude positiva do alumno ou alumna fronte á materia. 
 Asistencia a clase. 
 Realización das tarefas encomendadas na aula. 
 Cumprimentar os exercicios ou tarefas encomendadas nas 

datas  indicadas. 
 Entregar as tarefas encomendadas nas datas esixidas. 
 Distraer ou molestar aos compañeiros ou compañeiras. 
 Alterar a dinámica normal da clase. 

 
Actitude (10%) 
_ Asistencia a clase 
_ Atención e aproveitamento do tempo de clase 
_ Realización das tarefas diarias 
_ Participación activa nos traballos en grupo 
Traballos prácticos (10%) 
_ Grao de coñecemento do tema 
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_ Utilización correcta de información 
_ Extrae conclusións 
_ Se se trata de información gráfica: 

· Describe correctamente 
· Establece relacións 
· Extrae conclusións 

Exames teóricos (80%) 
 
9. ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E MATERIAS 
PENDENTES 
 
En cuarto da ESO non hai alumnos pendentes coa materia.  
 

10. PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO 
ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS 

As materias deste departamento non están recollidas no artigo 3.7 da Orde 
do 24/06/2008, polo que non se necesitará a acreditación previa de 
coñecementos para cursalas. 
 

 
11. AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS 
Ao principio de curso farase unha avaliación inicial para analizar os 
coñecementos previos dos que parte o alumno, para así poder tomar medidas 
personalizadas ou globais se fosen necesarias. 
O instrumento de avaliación que se utiliza é: 
 
Cuestionario inicial preguntas curtas: a súa finalidade é sondar se os 
alumnos posúen coñecementos previos sobre Economía como punto de 
partida para coñecer a evolución do alumno durante o proceso de 
aprendizaxe. 
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1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 
O espírito emprendedor é un concepto que abrangue valores persoais 
tales como a creatividade, a disposición positiva para a innovación e o 
cambio, a confianza en si mesmo/a, a motivación de logro, o liderado, a 
aceptación do fracaso como fonte de experiencia, e as actitudes de 
cooperación e de traballo en equipo. 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. 
 
Formar cidadáns e cidadás capaces de asumir riscos, ser innovadores/as, 
con posibilidade de negociación e pensamento estratéxico, e con 
capacidade para o emprendemento constitúe o reto desta materia. 
Inclúe aspectos teóricos e prácticos orientados a preparar o alumnado 
para unha cidadanía responsable e para a vida profesional; axuda ao 
coñecemento das actividades e das necesidades das persoas 
emprendedoras, persegue que poidan responsabilizarse da súa propia 
carreira e do seu camiño persoal de formación, e da toma das decisións 
clave na súa vida, ademais da posibilidade de crear un negocio propio ou 
actuar como innovadores/as no traballo dentro dunha organización. 
 
A estrutura desta materia consta de tres grandes bloques: o primeiro, 
titulado "Autonomía persoal, liderado e innovación", está centrado na 
descrición das calidades e as destrezas persoais asociadas á iniciativa 
emprendedora, no repaso das decisións sobre o itinerario vital e a 
actuación como futuro/a traballador/a; no segundo bloque, "Proxecto de 
empresa", repásanse as principais áreas e funcións da empresa co 
obxecto de pór en marcha o proxecto empresarial xurdido da idea de 
negocio xerado previamente; e para finalizar, un bloque que baixo o 
título de "Finanzas" analiza as alternativas con que conta a empresa para 
elixir a súa forma xurídica, as fontes de financiamento do seu proxecto 
empresarial, a necesidade de planificar as necesidades financeiras e as 
obrigas fiscais e prever a evolución do negocio, garantindo a súa 
viabilidade. 
 
Esta materia contribúe ao desenvolvemento, ademais, da competencia 
de sentido de iniciativa emprendedora e espírito emprendedor, que incide 
na consecución do benestar económico e social da comunidade, así como 
das competencias de comunicación lingüística e matemática, e das 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, dixital, sociais e cívicas, e 
a competencia de aprender a aprender. 
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2.CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

A Educación emprendedora relaciónase directamente coa competencia 
social e cidadá, pero ademais contribúe a desenvolver algúns aspectos 
destacados doutras competencias básicas. 
En relación coa competencia en comunicación lingüística, a linguaxe 
empresarial consta dunha serie de conceptos e vocabulario cunhas 
especificidades que lle permitirán aos cidadáns ler, redactar o plan de 
empresa e interpretar a realidade actual. 
A educación económica contribúe ao desenvolvemento da competencia 
matemática dado que parte da materia consiste en cifrar o seu 
proxecto empresarial (por exemplo taxas, porcentaxes etc.) vai facilitar 
o desenvolvemento desta competencia. 
Comprender as finanzas, desenvolve habilidades sobre a influencia da 
economía no mundo físico e contribúe ao desenvolvemento da 
competencia no coñecemento e a interacción no medio físico. Valorar a 
importancia do emprendemento social responsable para favorecer a 
interrelación do home coa súa contorna. 
Desde os procedementos da materia contribúese a desenvolver a 
competencia do tratamento da información e competencia dixital. 
A educación emprendedora vai aproveitar as Tics para realizar un 
tratamento de datos, poder manexar un gran número de informacións e 
desenvolver traballos e o plan de empresa aplicando as ferramentas 
web. 2.0 
A competencia social e cidadá foméntase a través da toma de 
decisións valorando as vantaxes e inconvenientes, logra unha educación 
dos cidadáns tanto no seu papel como empresarios responsables, éticos 
e solidarios, relacionando sempre as súas inquietudes cunha 
sustentabilidade global. 
Da metodoloxía didáctica da materia, a poboación adquire competencias 
adecuadas para contribuír ao desenvolvemento da competencia cultural 
e artística, a través da importancia da creatividade como parte 
fundamental da innovación na economía. 
A materia potencia mediante os proxectos de traballo grupales e 
individuais, a competencia de aprender a aprender seguindo o 
principio metodolóxico learning by doing. Así, organízanse  os 
coñecementos mediante a aprendizaxe por proxectos con traballos 
secuenciados e monitorados polo profesor. Preténdese transmitir ao 
alumnado un método de traballo xerador de valor para o propio alumno 
e para a sociedade no seu conxunto. 
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3.CONTRIBUCIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

 
A. Obxectivos xerais da educación secundaria obrigatoria 
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 
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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. 
 
B. OBXECTIVOS CONCRETOS PARA A MATERIA 
1. Identificar as calidades persoais, actitudes, aspiracións e formación 
propias das persoas con iniciativa emprendedora, describindo a actividade 
dos empresarios e empresarias e o seu rol na xeración de traballo e 
benestar social. 
  2. Investigar con medios telemáticos as diferentes áreas de actividade 
profesional da contorna, os tipos de empresa que as desenvolven e os 
diferentes postos de traballo en cada unha delas razoando os requirimentos 
para o desempeño profesional en cada un deles. 
  3. Deseñar un proxecto de carreira profesional propia relacionando as 
posibilidades da contorna coas calidades e aspiracións persoais valorando a 
opción do autoemprego e a necesidade de formación ao longo da vida. 
  4. Identificar as normas e institucións que interveñen nas relacións 
entre persoas traballadoras e persoas empresarias relacionándoas co 
funcionamento do mercado de traballo. 
  5. Distinguir os dereitos e obrigacións que se derivan das relacións 
laborais comprobándoos en contratos de traballo e documentos de 
negociación colectiva. 
  6. Describir as bases do sistema da Seguridade Social, así como as 
obrigacións de persoas traballadoras e persoas empresarias dentro deste, 
valorando a súa acción protectora ante as distintas continxencias cubertas e 
describindo as prestacións mediante procuras nas webs institucionais. 
  7. Identificar as situacións de risco laboral máis habituais nos sectores 
de actividade económica máis relevantes na contorna indicando os métodos 
de prevención legalmente establecidos así como as técnicas de primeiros 
auxilios aplicables en caso de accidente ou dano. 
  8. Determinar a oportunidade dun proxecto de empresa identificando as 
características e tomando parte na actividade que esta desenvolve. 
  9. Identificar as características internas e externas do proxecto de 
empresa así como os elementos que constitúen a rede desta: mercado, 
provedores, clientes, sistemas de produción e/ou comercialización, 
almacenaxe, e outros. 
10. Describir a relación do proxecto de empresa co seu sector, a súa 
estrutura organizativa e as funcións de cada departamento identificando os 
procedementos de traballo no desenvolvemento do proceso produtivo ou 
comercial. 
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11. Manexar como usuario ou usuaria a nivel básico a aplicación 
informática de control e seguimento de clientes, provedores e outros, 
aplicando as técnicas básicas de contabilidade, xestión financeira e 
comercial e administración de persoal para a organización da información do 
proxecto de empresa. 
12. Transmitir información entre as distintas áreas e a clientes internos e 
externos do proxecto de empresa recoñecendo e aplicando técnicas de 
comunicación e negociación e aplicando o tratamento protocolario adecuado 
mediante medios telemáticos e presenciais. 
13. Crear materiais de difusión e publicidade dos produtos e/ou servizos 
do proxecto de empresa incluíndo un plan de comunicación na internet e en 
redes sociais aplicando os principios do márketing. 
14. Desempeñar tarefas de produción e/ou comercialización no proxecto 
de empresa tomando decisións, traballando en equipo e cumprindo os 
prazos e obxectivos e propoñendo melloras segundo un plan de control 
prefixado. 
15. Recompilar datos sobre os diferentes apoios á creación de empresas 
tanto da contorna próxima como do territorial, nacional ou europeo 
seleccionando as posibilidades que se axusten ao proxecto de empresa 
exposto. 
16. Distinguir as diferentes formas xurídicas das empresas relacionándoo 
coas esixencias de capital e responsabilidades que son apropiadas para cada 
tipo. 
17. Enumerar as administracións públicas que teñen relación coa posta 
en marcha de empresas recompilando por vía telemática os principais 
documentos que se derivan da posta en funcionamento. 
18. Valorar as tarefas de apoio, rexistro, control e fiscalización que 
realizan as autoridades no proceso de creación de empresas describindo os 
trámites que se deben realizar. 
19. Determinar os investimentos necesarios para a posta en marcha 
dunha empresa distinguindo as principais partidas relacionadas nun balance 
de situación. 
20. Caracterizar de forma básica as posibilidades de financiamento do día 
a día das empresas diferenciando o financiamento externo e interna, a curto 
e a longo prazo así como o custo de cada unha e as implicacións na marcha 
da empresa. 
21. 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 da 
contorna mediante unha aplicación informática tipo folla de cálculo 
manexando cocientes financeiros básicos. 
22. Analizar os produtos financeiros máis adecuados de entre as 
entidades financeiras da contorna para cada tipo de empresa valorando o 
custo e o risco de cada un deles e seleccionando os máis adecuado para o 
proxecto de empresa. 
23. Identificar as obrigacións fiscais das empresas segundo a actividade 
sinalando o funcionamento básico de IAE, IVE, IRPF e IS indicando as 
principais diferenzas entre eles e valorando a achega que supón a carga 
impositiva á riqueza nacional. 
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4.CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
AVALIABLE OS OBXECTIVOS, CONTIDOS, COMPETENCIAS, 
TEMPORALIZACIÓN E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Iniciación á Actividade Emprendora e Empresarial. 4º da ESO 
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Tempora-
lización 

Bloque 1. Autonomía persoal, liderado e innovación 
- a 
- g 
  
  

B1.1. Autonomía e 
autocoñecemento. A 
iniciativa 
emprendedora e o/a 
empresario/a na 
sociedade. 
B1.2. Intereses, 
aptitudes e motivacións 
para a carreira 
profesional. 

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 e benestar social. 

- CSIEE 
- CAA 

4 clases 

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 desempeño 
profesional en cada un 
deles. 

- CD 
- CAA 
- CSIEE 

4 clases 

- b 
- g 

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 
profesional. 

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

- CAA 
- CSIEE 

4 clases 

- a 
- c 
- g 
- m 
 

B1.4. Dereito do 
traballo. 
B1.5. Dereitos e 
deberes derivados da 
relación laboral. 
B1.6. Contrato de 
traballo e negociación 
colectiva. 
B1.7. Seguridades 
Social. Sistema de 
protección. Emprego e 
desemprego. 
B1.8. Protección do/da 
traballador/a e 
beneficios sociais. 
B1.9. Riscos laborais. 
Normas. Planificación 
da protección na 
empresa. 

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. 

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. 

- CSC 
- CSIEE 

3 clases 

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. 

- CSC 
- CSIEE 
- CMCCT 

3 clases 

IAEEB1.3.3. Describe as 
bases do sistema de 
Seguridade social e as 
obrigas dos/das 
traballadores/as e dos/das 
empresarios/as dentro 
deste, así como as 
prestacións mediante pro 
curas nas webs 
institucionais, valorando a 
súa acción protectora ante 
as continxencias cubertas. 

- CCL 
- CSC 
- CSIEE 

5 clases 

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 
técnicas de primeiros 
auxilios aplicables en caso 
de accidente ou dano. 

- CAA 
- CMCCT 
- CSIEE 

4 clases 
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Bloque 2. Proxecto de empresa 
- d 
- g 
 

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. 
B2.4. Planificación na 
empresa. 
 
 

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. 

- CAA 
- CSIEE 

3 clases 

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

- CD 
- CMCCT 
- CSIEE 

4 clases 

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. 

- CCL 
- CMCCT 
- CSIEE 

3 clases 

IAEEB2.1.4. Elabora 
documentos para a 
planificación das funcións 
da empresa en proxecto, 
tanto a longo como a curto 
prazo. 

- CCL 
- CMCCT 
- CSIEE 3 clases 

- b 
- g 
- h 

B2.5. Información na 
empresa. Información 
contable. Información 
de recursos humanos. 
Documentos comerciais 
de cobramento e 
pagamento. Arquivo. 

B2.2. Identificar e 
organizar a información 
das áreas da empresa en 
proxectos 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 persoal, 
para a organización da 
información da empresa 
proxectada. 

- CAA 
- CD 
- CMCCT 

6 clases 

IAEEB2.2.2. Transmite 
información entre as áreas 
e a clientela da empresa 
en proxecto, recoñecendo 
e aplicando técnicas de 
comunicación e 
negociación, e aplicando o 
tratamento protocolario 
axeitado mediante medios 
telemáticos e presenciais. 

- CCL 
- CD 
- CMCCT 
- CSIEE 

3 clases 

- g 
- h 
- l 

B2.6. Actividades na 
empresa. Función de 
produción. Función 
comercial e de 
márketing. 
B2.7. Axudas e apoio á 
creación de empresas. 

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. 

- CCL 
- CD 
- CMCCT 
- CSIEE 

6 clases 

IAEEB2.3.2. Desenvolve 
tarefas de produción e/ou 
comercialización na 
empresa en proxecto 
segundo os plans de 
control prefixados: 
simulando a toma de 
decisións para cumprir os 
prazos e os obxectivos 
establecidos e propondo 
melloras, mediante o 
traballo en equipo. 

- CAA 
- CD 
- CMCCT 
- CSIEE 

3 clases 
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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 ó proxecto de 
empresa formulado. 

- CD 
- CMCCT 
- CSIEE 

3 clases 

Bloque 3. Finanzas 
 
- d 
- g 
- h 
- l 
- ñ 
   
 
 

B3.1. Tipos de empresa 
segundo a súa forma 
xurídica. 
B3.2. Elección da forma 
xurídica. 
B3.3. Trámites de 
posta en marcha dunha 
empresa. 

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

IAEEB3.1.1. Distingue as 
formas xurídicas das 
empresas e indica as 
esixencias de capital e 
responsabilidade propias 
de cada tipo. 

- CMCCT 
- CSIEE 

3 clases 

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

- CD 
- CMCCT 
- CSIEE 

2 clases 

IAEEB3.1.3. Valora as 
tarefas de apoio, rexistro, 
control e fiscalización que 
realizan as autoridades no 
proceso de creación de 
empresas, e describe os 
trámites que se deben 
realizar. 

- CMCCT 
- CSC 

2 clases 

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 de 
responsabilidade que se 
vaia asumir, a 
complexidade 
organizativa, a 
dispoñibilidade financeira e 
a fiscalidade. 

- CAA 
- CMCCT 
- CSIEE 

3 clases 

- b 
- f 
- g 

B3.4. Fontes de 
financiamento das 
empresas: externas 
(bancos, axudas e 
subvencións e 
crowfunding) e internas 
(accionistas, 
investidores/as e 
aplicación de 
beneficios). 
B3.5. Produtos 
financeiros e bancarios 
para pequenas e 
medianas empresas 
(PEME): comparación. 

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. 

- CD 
- CMCCT 
- CSIEE 

4 clases 

IAEEB3.2.2. Caracteriza de 
xeito básico as 
posibilidades de 
financiamento das 
empresas, diferenciando o 
financiamento externo e o 
interno, a curto e a longo 
prazo, así como o custo de 
cada unha e as 
implicacións na marcha da 
empresa. 

- CD 
- CMCCT 
- CSIEE 

4 clases 

- b 
- f 
- g 
- l 
- ñ 

B3.6. Planificación 
financeira das 
empresas. Estudo da 
viabilidade económica-
financeira. Proxección 
da actividade. 
Instrumentos de 
análise. Razóns 
básicas. 
B3.7. Impostos que 
afectan as empresas. 
Calendario fiscal. 

B3.3. Recoñecer a 
necesidade de planificar 
o negocio das empresas 
ligándoa á previsión da 
evolución do sector e da 
economía nacional, así 
como da planificación 
financeira e fiscal. 

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

- CAA 
- CD 
- CMCCT 
- CSIEE 

5 clases 
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IAEEB3.3.2. Analiza os 
produtos financeiros máis 
axeitados de entre as 
entidades financeiras do 
ámbito para cada tipo de 
empresa, valorando o 
custo e o risco de cada un, 
e selecciona os máis 
axeitados para o proxecto 
de empresa. 

- CAA 
- CD 
- CMCCT 
- CSIEE 

5 clases 

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. 

- CD 
- CMCCT 
- CSIEE 

4 clases 

IAEEB3.3.4. Valora a 
achega que supón a carga 
impositiva das empresas á 
riqueza nacional e ó 
sostemento das cargas do 
Estado. 

- CAA 
- CSC 

2 clases 
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5.GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
 

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. 
 

6.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Utilizáranse como instrumentos de avaliación: 
 
- A observación directa de todo o que acontece no proceso de ensinanza 
aprendizaxe, e dicir, iniciativa e interese polo traballo, participación, 
relación cos compañeiros, intervencións na clase, capacidade de traballo 
en equipo, hábitos de traballo e destrezas manuais, intelectuais e 
sociais. 
 
- O traballo do alumnado, a través do que cada alumno/a realiza dentro 
e fóra da aula (apuntes, comentarios, traballo, investigación, exposicións 
orais, lecturas…) 
 
- As probas específicas de avaliación. 
 
 

7.CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 
Traballar de maneira competencial na aula supón un cambio 
metodolóxico importante; o docente pasa a ser un xestor de 
coñecemento do alumnado e o alumno ou alumna adquire un maior grao 
de protagonismo. En concreto, na área de Iniciación á Actividade 
Emprendedora e Empresarial:  
 
Necesitamos adestrar de maneira sistemática os procedementos que 
conforman o andamiaxe da materia. A finalidade da área é adquirir 
coñecementos esenciais que se inclúen no currículo básico. O alumnado 
deberá desenvolver actitudes conducentes á reflexión e a análise sobre a 
importancia do mundo da empresa na actualidade, as súas vantaxes e as 
implicacións éticas que en ocasións exponse. Para iso, necesitamos un 
certo grao de adestramento individual e traballo reflexivo sobre 
procedementos básicos da materia: a reflexión crítica, a análise da 
realidade, o desenvolvemento de capacidades individuais, a 
argumentación en público ou a comunicación audiovisual. 
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Nalgúns aspectos da área, sobre todo naqueles que pretenden o 
adestramento sistemático de destrezas emprendedoras, o traballo en 
grupo colaborativo achega, ademais do adestramento de habilidades 
sociais básicas e o enriquecemento persoal desde a diversidade, unha 
ferramenta perfecta para discutir e profundar en contidos dese aspecto.  
 
Doutra banda, cada estudante parte dunhas potencialidades que definen 
as súas intelixencias predominantes. Enriquecer as tarefas con 
actividades que se desenvolvan desde a teoría das intelixencias 
múltiples, facilita que todos os estudantes poidan chegar a comprender 
os contidos que pretendemos adquirir para o desenvolvemento dos 
obxectivos de aprendizaxe. 
 
Na área de Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial é 
indispensable a vinculación a contextos reais, así como xerar 
posibilidades de aplicación dos contidos adquiridos. Para iso, as tarefas 
competenciais facilitan este aspecto, que se podería complementar con 
proxectos de aplicación dos contidos. 
 

8.CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
1. Recoñecer a importancia do espírito emprendedor e valorar a súa 
achega á comunidade como xeradora de riqueza. 
Pretende verificar que os alumnos e alumnas coñecen e valoran 
positivamente o importante papel económico desenvolvido polos 
emprendedores como axentes económicos e dinamizadores sociais que 
engaden valor e xeran riqueza á comunidade realizando unha tarefa que 
implica a asunción de riscos, anticipándose aos cambios e ás 
necesidades da sociedade. 
 
2. Describir as características básicas do emprendedor, diferenciando as 
calidades persoais, as habilidades sociais e as habilidades directivas. 
Con este criterio búscase comprobar que os alumnos e as alumnas 
recoñecen cales son as principais habilidades presentes nos 
emprendedores, separando as tres dimensións da acción 
emprendedor/ra (a individual, a social e a directiva) e que comprenden 
que a actitude emprendedora é unha actitude vital que serve para 
calquera proxecto en que se trate de conseguir obxectivos e resultados, 
nun proceso de mellora constante. 
 
3. Descubrir e identificar as capacidades e potencialidades propias e as 
características do contorno sociolaboral, para establecer obxectivos 
persoais e profesionais de futuro. 
Pretende valorar a capacidade do alumnado para actuar de forma 
autónoma e tomar decisións sobre o seu futuro profesional de acordo co 
seu autocoñecemento e as posibilidades da súa realidade 
socioeconómica, aproveitando o seu potencial persoal e as oportunidades 
do seu contorno. 
 
4. Precisar diversos procedementos para a xeración de ideas 
emprendedoras, así como distintos métodos para seleccionalas e facelas 
madurar. 
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Trátase de comprobar que os alumnos e alumnas asumen que existen 
técnicas específicas que axudan a desenvolver a creatividade e a 
detectar posibilidades mesmo en contextos pouco propicios, e que 
valoran positivamente os efectos do seu desenvolvemento. 
Comprobarase o desenvolvemento da proactividade como un xeito de 
actuar anticipándose aos problemas futuros, necesidades ou cambios, 
buscando detectar as oportunidades que ofrece o contorno. 
 
5. Identificar a importancia da planificación dos proxectos 
emprendedores, coñecer os elementos fundamentais que a integran e 
desenvolver proxectos e iniciativas persoais e profesionais. 
Preténdese que os alumnos e alumnas demostren a importancia que ten 
a planificación para calquera tarefa, asumindo que, antes de poñerse a 
actuar, cómpre reflexionar facendo un labor de deseño que actúe como 
guía da actividade que se vai emprender. Así mesmo, comprobarase que 
o alumnado coñece cales son as partes fundamentais en que debe 
estruturarse calquera acción planificadora e mostran hábitos de traballo 
individuais e cooperativos, asumen e responsabilízanse das tarefas 
encomendadas mostrando actitudes de perseveranza, autonomía e 
espírito de equipo. 
 
6. Coñecer os trazos básicos das principais formas xurídicas de empresa 
e valorar especialmente os tipos de empresas de economía social. 
Os alumnos e alumnas deben demostrar que recoñecen a importancia da 
forma xurídica dunha empresa e da súa elección, en que se diferencian 
unhas doutras incidindo especialmente no relativo ás diferenzas en 
materia de responsabilidade e de obrigas contraídas. 
Incidirase nas causas da especial valoración das empresas de economía 
social. 
 
7. Describir os principais trámites de constitución e cubrir algúns dos 
documentos relacionados, facendo especial fincapé nos dereitos e 
obrigas laborais e fiscais. Verifícase que os alumnos e as alumnas 
coñecen os procedementos e documentos básicos de constitución e 
xestión dunha empresa ou asociación, incidindo na súa familiarización 
cos impresos e documentos relacionados co mundo laboral e fiscal (carta 
de presentación, currículo, instancia, nómina...), así como que son 
capaces de buscar e seleccionar información de forma obxectiva e crítica 
e de comunicala de forma razoada e correcta. 
 
8. Valorar a importancia dos procesos de avaliación e das reflexións 
finais tras a execución dos proxectos. 
Trátase de comprobar que os alumnos e as alumnas tomaron conciencia 
da necesidade de control que todo proxecto implica, que as avaliacións 
teñen un dobre enfoque como comprobación e como medio de 
deteccións de erros e problemas co obxectivo final de mellorar. 
 
9. Utilizar as novas tecnoloxías da información e da comunicación como 
ferramentas de uso habitual e transmitir mensaxes escritas ou orais 
básicas nunha lingua estranxeira. Tratar de comprobar que os alumnos e 
as alumnas seleccionan as novas tecnoloxías axeitadas aos traballos que 
deben realizar e as utilizan con frecuencia e eficacia, ao mesmo tempo 
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que asumen a realidade do mundo globalizado actual que esixe coñecer 
outras realidades culturais e económicas, o que nos obriga a interpretar 
e transmitir mensaxes básicas nunha lingua estranxeira. 
 
Criterios de cualificación: 
As probas escritas de cada avaliación ponderarán un 35% da nota total 
que obtería o alumno/a nesta materia, correspondendo outro 30% ó 
traballo na aula e o 35% restante a valoración dos traballos, casos 
prácticos, presentacións, lecturas correspondentes a cada avaliación. 
Para acadar o aprobado, o alumno/a deberá obter unha nota mínima de 
5. 
As probas escritas puntuaranse de 0 a 10 puntos, ponderándose logo un 
35% da nota total de cada avaliación. 
 
Cando nunha avaliación non se teñan datos de traballos dos alumnos, as 
probas escritas ponderarán un 80% da nota total. 
 
Cando nunha avaliación se realicen máis dunha proba escrita, para poder 
facer a media entre elas, deberán obter un mínimo de 4 en cada unha 
delas, caso contrario, deberán facer a recuperación da materia onde non 
acadaran a puntuación mínima esixida. 

 
9.ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E MATERIAS 
PENDENTES 

 
Ó alumnado que teñan a materia pendente, facilitaráselles material 
complementario para que resolva e reforce os seus coñecementos para 
conseguir superar as probas escritas que terá que realizar. 
 
Cando un alumno/a non supere unha avaliación, realizará unha proba 
escrita no inicio da avaliación seguinte, e no suposto que non se 
recupere terá que facer outro exame escrito ao final do curso, onde se 
lle poderán formula preguntas sobre a materia que no houbera 
superado. Entendese que para aprobar estas probas escritas, terá que 
facer un mínimo de 5 sobre 10 que será a puntuación máxima de cada 
unha delas. 
En xuño, aqueles alumnos/as que non superaran algunha avaliación 
poderán realizar unha proba extraordinaria a que versará sobre a 
materia non superada. Se non aproban a mesma e lle queda para 
setembro, nesta proba examinaranse de toda a materia do curso. 

 
 

10.PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO 
ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS 

Ó ser unha materia nova no currículo non será necesario ter 
coñecementos específicos sobre a materia para poder cursala. 
 

11.AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS 
Ao principio de curso farase unha avaliación inicial para analizar os 
coñecementos previos dos que parte o alumno, para así poder tomar medidas 
personalizadas ou globais se fosen necesarias. 
O instrumento de avaliación que se utiliza é: 
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Cuestionario inicial preguntas curtas: a súa finalidade é sondar se os 
alumnos posúen coñecementos previos como punto de partida para coñecer 
a evolución do alumno durante o proceso de aprendizaxe. 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
  
A administración é un proceso consistente nas actividades de planeamento, 
organización, execución e control, desempeñadas para determinar e 
alcanzar os obxectivos sinalados co uso de recursos produtivos. Como 
ciencia trata de planificar e organizar as relacións entre as funcións, os 
niveis e as actividades, coa finalidade de lograr a máxima eficiencia dentro 
dos plan e os obxectivos sinalados pola empresa. Por xestión entendemos a 
realización de dilixencias enfocadas á obtención dalgún beneficio, 
empregando os recursos activos da empresa para o logro dos obxectivos 
Trátase, xa que logo, de estimular entre o alumnado as destrezas e as 
habilidades que permitan pór en marcha e manter un proxecto empresarial 
a través do estudo das variables que determinan a súa viabilidade. 
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, todo isto enmarcado dentro da idea de fomentar 
o espírito emprendedor na educación secundaria. 
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. 
 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
Serán desenvolvidas as capacidades e as habilidades propias da 
competencia clave de sentido da iniciativa e o espírito emprendedor, 
ademais de outras vinculadas coa comunicación lingüística, a competencia 
matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, a 
competencia dixital, as competencias sociais e cívicas, e a de aprender a 
aprender. 
A materia estrutúrase en nove bloques: "Innovación empresarial. A idea de 
negocio: o proxecto de empresa", "A organización interna da empresa. 
Forma xurídica e recursos", "Documentación e trámites para a posta en 
marcha da empresa", "O plan de aprovisionamento", "Xestión comercial e 
márketing na empresa", "Xestión dos recursos humanos", "Xestión da 
contabilidade da empresa. Investimento e xestión financeira", "Viabilidade 
da empresa" e "Presentación da idea de negocio". 
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3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

Obxectivos xerais do Bacharelato  
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle 
permitan: 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e 
adquirir unha con- ciencia cívica responsable, inspirada polos valores da 
Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos 
dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 
sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de 
forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen 
de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 
mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 
existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a 
igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 
circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 
discapacidade. 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 
necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a 
lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e 
da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, 
os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 
Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu 
contorno social. 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e 
dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da 
investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así 
como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 
ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio 
galego. 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, 
flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio 
estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento 
persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade 
viaria. 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, 
e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo 
globalizado. 
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Obxectivos da materia: 
O desenvolvemento desta materia ha de contribuír a que os /as alumnos/as 
adquiran as seguintes capacidades: 
1. Obter unha visión práctica do funcionamento dunha organización 
empresarial, a través das diferentes áreas que a compoñen. 
2. Identificar, utilizar e arquivar documentos que xera o desenvolvemento 
da actividade empresarial. 
3. Comprender e manexar as técnicas básicas que se utilizan nas diversas 
áreas ou departamentos en que se estrutura unha empresa. 
4. Iniciar no coñecemento e utilización das novas tecnoloxías aplicadas ás 
funcións de xestión e administración de empresas. 
5. Posibilitar o autoaprendizaje do alumno/para formándolles para que poida 
tomar decisións e actuar adecuadamente, mesmo, ante situacións non 
habituais. 
6. Coñecer as fontes onde localizar as normas xurídicas e calquera tipo de 
información que afecte á empresa. 
 
 
4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE OS OBXECTIVOS, 
CONTIDOS, COMPETENCIAS BÁSICAS, TEMPORALIZACIÓN E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato. 
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Tempora-
lización 

Bloque 1. Innovación empresarial. A idea de negocio: o proxecto de empresa. 
- g 
- h 
- m 

B1.1. Innovación, 
desenvolvemento 
económico e creación 
de 
empresas. 
B1.2. Idea de negocio. 
 

B1.1. Relacionar os 
factores da 
innovación empresarial 
coa actividade 
de creación de 
empresas. 

FAXB1.1.1. Identifica os 
aspectos 
da innovación empresarial 
e 
explica a súa relevancia no 
desenvolvemento 
económico e na 
creación de emprego. 

- CSC 
- CSIEE 

1 clase 

FAXB1.1.2. Recoñece 
experiencias 
de innovación empresarial 
e 
analiza os elementos de 
risco 
que levan aparelladas. 

- CAA 
- CSIEE 

1 clase 

FAXB1.1.3. Valora a 
importancia 
da tecnoloxía e de internet 
como 
factores clave de 
innovación e 
relaciona a innovación coa 
internacionalización 
da empresa. 

- CD 
- CSIEE 

1 clase 

- i 
- l 
- m 

B1.3. Relación da 
empresa co 
contorno. Análise do 
sector. 
 

B1.2. Analizar a 
información 
económica do sector de 
actividade 
empresarial no que se 
situará 
a empresa. 

FAXB1.2.1. Analiza o 
sector 
empresarial onde se 
desenvolve 
a idea de negocio. 

- CMCCT 
- CSIEE 

2 clases 

FAXB1.2.2. Realiza unha 
análise 
do mercado e da 
competencia 
para a idea de negocio 
seleccionada. 

- CAA 
- CD 
- CSIEE 2 clases 

- b 
- i 
- l 
- m 

B1.4. Emprendedor e 
idea de 
negocio. 
 
 
 
 
 

B1.3. Seleccionar unha 
idea de 
negocio, e valorar e 
argumentar 
tecnicamente a elección. 

FAXB1.3.1. Explica desde 
diferentes 
perspectivas a figura 
do/da emprendedor/a de 
negocios. 

- CCL 
- CSIEE 
- CSC 2 clases 

FAXB1.3.2. Avalía as 
repercusións que supón 
elixir unha idea 
de negocio. 

- CAA 
- CSC 
- CSIEE 1 clase 
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FAXB1.3.3. Analiza as 
vantaxes 
e os inconvenientes de 
propostas 
de ideas de negocio 
realizables. 

- CAA 
- CMCCT 
- CSIEE 2 clases 

FAXB1.3.4. Expón os seus 
puntos 
de vista, mantén unha 
actitude 
proactiva e desenvolve 
iniciativa 
emprendedora. 

- CCL 
- CSIEE 

2 clases 

FAXB1.3.5. Traballa en 
equipo 
mantendo unha 
comunicación 
fluída cos seus 
compañeiros e 
coas súas compañeiras 
para o 
desenvolvemento do 
proxecto de 
empresa. 

- CCL 
- CSIEE 

2 clases 

Bloque 2. A organización interna da empresa. Forma xurídica e recursos 
- a 
- b 
- g 
- i 
- l 
- m 

B2.1. Planificación 
empresarial e 
obxectivos. 
Organización interna. 
Responsabilidade social 
da empresa. 
B2.2. Forma xurídica 
da empresa. 
B2.3. Dimensión e 
localización 
 

B2.1. Analizar a 
organización 
interna da empresa, a 
forma xurídica, 
a localización e os 
recursos 
necesarios, e valorar as 
alternativas 
dispoñibles e os 
obxectivos 
marcados co proxecto. 

FAXB2.1.1. Recoñece os 
obxectivos 
e os fins da empresa, e 
relaciónaos 
coa súa organización. 

- CMCCT 
- CSIEE 

1 clase 

FAXB2.1.2. Reflexiona 
sobre o 
papel da responsabilidade 
social 
corporativa, e valora a 
existencia 
dunha ética dos negocios. 

- CSC 
- CSIEE 

1 clase 

FAXB2.1.3. Proporciona 
argumentos 
que xustifican a elección 
da forma xurídica e da 
localización 
da empresa. 

- CCL 
- CMCCT 
- CSC 2 clases 

FAXB2.1.4. Interpreta a 
información que 
proporciona o organigrama 
dunha empresa e a 
importancia 
da descrición de tarefas e 
funcións para cada posto 
de traballo. 

- CD 
- CMCCT 
- CSIEE 

2 clases 

FAXB2.1.5. Realiza unha 
previsión 
dos recursos necesarios 
para 
o desenvolvemento do 
proxecto 
de empresa. 

- CAA 
- CSIEE 

2 clases 

Bloque 3. Documentación e trámites para a posta en marcha da empresa 
- a 
- b 
- i 
- l 
- m 

B3.1. Trámites para a 
creación e 
posta en marcha dunha 
empresa. 

B3.1. Analizar os 
trámites legais 
e as actuacións 
necesarias para 
crear a empresa. 

FAXB3.1.1. Identifica os 
diferentes 
trámites legais necesarios 
para 
a posta en marcha dun 
negocio 
e recoñece os organismos 
ante os cales han de 
presentarse 
os trámites. 

- CD 
- CMCCT 
- CSC 
- CSIEE 

2 clases 

- a 
- b 
- i 
- l 
- m 
- p 

B3.1. Trámites para a 
creación e 
posta en marcha dunha 
empresa. 
 
 

B3.2. Xestionar a 
documentación 
necesaria para a posta 
en marcha 
dunha empresa. 

FAXB3.2.1. Interpreta e 
sabe 
realizar os trámites fiscais, 
laborais, 
de Seguridade Social e 
outros 
para a posta en marcha. 

- CAA 
- CD 
- CMCCT 

2 clases 
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FAXB3.2.2. Valora a 
necesidade 
do cumprimento dos 
prazos legais 
para efectuar os trámites 
de 
creación dun negocio. 

- CSC 
 

2 clases 

Bloque 4. O plan de aprovisionamento 
- b 
- e 
- g 
- i 
- l 
- m 

B4.1. Plan de 
aprovisionamento. 
B4.2. Xestión de 
inventarios. 

B4.1. Establecer os 
obxectivos e 
as necesidades de 
aprovisionamento. 

FAXB4.1.1. Deseña un 
plan de 
aprovisionamento da 
empresa. 

- CAA 
- CD 
- CMCCT 2 clases 

FAXB4.1.2. Aplica métodos 
de 
valoración de existencias. 

- CD 
- CMCCT 4 clases 

- b 
- e 
- g 
- i 
- l 
- m 

B4.3. Selección de 
provedores. 

4.2. Realizar procesos de 
selección 
de provedores 
analizando 
as condicións técnicas. 

FAXB4.2.1. Identifica os 
tipos de 
documentos utilizados 
para o intercambio 
de información con 
provedores. 

- CCL 
- CD 
- CMCCT 4 clases 

FAXB4.2.2. Utiliza 
diferentes 
fontes para a procura de 
provedores 
en liña e offline. 

- CD 
- CMCCT 

2 clases 

FAXB4.2.3. Relaciona e 
compara 
as ofertas de provedores, 
utilizando 
diversos criterios de 
selección, 
e explica as vantaxes e 
os inconvenientes de cada 
unha. 

- CAA 
- CD 
- CMCCT 

3 clases 

- b 
- e 
- g 
- i 
- l 
- m 

B4.4. Xestión de 
compras. 
 

B4.3. Planificar a xestión 
das 
relacións con 
provedores, aplicando 
técnicas de negociación 
e 
comunicación. 

FAXB4.3.1. Identifica e 
aplica 
técnicas de negociación e 
comunicación. 

- CCL 
- CSIEE 1 clase 

FAXB4.3.2. Recoñece as 
etapas 
nun proceso de 
negociación de 
condicións de 
aprovisionamento. 

- CAA 
- CMCCT 
- CSIEE 1 clase 

Bloque 5. Xestión comercial e márketing na empresa 
- b 
- e 
- g 
- h 
- i 
- l 
- m 

B5.1. Xestión comercial 
na empresa. 
Plan de márketing. 
Márketing- 
mix. 
B5.2. Análise do 
mercado e do 
comportamento do/da 
consumidor/ 
a. Atención á clientela. 

B5.1. Desenvolver a 
comercialización 
dos produtos ou servizos 
da empresa e o plan de 
márketing. 

FAXB5.1.1. Analiza o 
proceso de 
comercialización dos 
produtos ou 
servizos da empresa. 

- CMCCT 
- CSIEE 

2 clases 

FAXB5.1.2. Explica as 
características 
da clientela potencial da 
empresa e identifica o 
comportamento dos 
competidores desta. 

- CCL 
- CMCCT 

1 clase 

FAXB5.1.3. Aplica procesos 
de 
comunicación e 
habilidades sociais 
en situacións de atención 
á 
clientela e operacións 
comerciais. 

- CCL 
- CD 
- CMCCT 
- CSC 2 clases 

FAXB5.1.4. Realiza unha 
previsión 
de vendas a curto e a 
medio 
prazo, manexando a folla 
de cálculo. 

- CD 
- CMCCT 

2 clases 

- g 
- h 
- i 
- l 
- m 

B5.3. Produto e prezo B5.2. Fixar os prezos de 
comercialización 
dos produtos ou os 
servizos, e comparalos 
cos da 
competencia. 

FAXB5.2.1. Reflexiona 
sobre as 
estratexias de prezos 
tendo en 
conta as características do 
produto 
ou do servizo, e 
argumenta 
sobre a decisión do 

- CAA 
- CMCCT 
- CSIEE 

3 clases 
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establecemento 
do prezo de venda. 

- a 
- e 
- g 
- h 
- i 
- l 
- m 
- p 

B5.4. Publicidade e 
promoción. 
B5.5. Distribución dos 
produtos e 
dos servizos da 
empresa. 

B5.3. Analizar as 
políticas de 
márketing aplicadas á 
xestión 
comercial. 

FAXB5.3.1. Elabora un 
plan de 
medios onde se describan 
as accións 
de promoción e 
publicidade 
para atraer a clientela 
potencial, 
facendo especial fincapé 
nas 
aplicadas en internet e 
dispositivos 
móbiles. 

- CCEC 
- CCL 
- CD 
- CMCCT 

3 clases 

FAXB5.3.2. Valora e 
explica as 
canles de distribución e 
venda 
que pode utilizar a 
empresa. 

- CCL 
- CMCCT 
- CSIEE 2 clases 

Bloque 6. Xestión de recursos humanos 
- c 
- e 
- g 
- h 
- i 
- l 
- m 

B6.1. Planificación dos 
recursos 
humanos. 
B6.2. Recrutamento e 
selección 
de persoal. 

B6.1. Planificar a xestión 
dos 
recursos humanos. 

FAXB6.1.1. Avalía as 
necesidades 
da empresa, e analiza e 
describe os postos de 
traballo. 

- CD 
- CMCCT 
- CSIEE 2 clases 

FAXB6.1.2. Identifica as 
fontes 
de recrutamento, así como 
as fases 
do proceso de selección de 
persoal. 

- CMCCT 
- CSIEE 

1 clase 

- a 
- c 
- e 
- g 
- h 
- i 
- l 
- m 

B6.3. Xestión laboral, 
contratación, 
Seguridade Social e 
nóminas. 

B6.2. Xestionar a 
documentación 
que xera o proceso de 
selección 
e contratación de 
persoal, aplicando 
as normas vixentes. 
 

FAXB6.2.1. Analiza e 
aplica para 
a empresa as formalidades 
e as 
modalidades documentais 
de 
contratación. 

- CAA 
- CD 
- CMCCT 

3 clases 

FAXB6.2.2. Identifica as 
subvencións 
e os incentivos á 
contratación. 

- CD 
- CMCCT 1 clase 

FAXB6.2.3. Recoñece as 
obrigas 
administrativas do/da 
empresario/ 
a ante a Seguridade 
Social. 

- CSC 
- CSIEE 

1 clase 

FAXB6.2.4. Analiza os 
documentos 
do proceso de retribución 
e 
cotización do persoal e de 
xustificación 
do pagamento. 

- CD 
- CMCCT 

4 clases 

Bloque 7. Xestión da contabilidade da empresa 
- g 
- i 
- l 
- m 

B7.1. Fundamentos de 
contabilidade 
financeira. 
B7.2. Plan Xeral de 
Contabilidade. 
B7.3. Ciclo contable. 
B7.4. Fiscalidade da 
empresa: 
liquidación e rexistro 
contable. 
 

B7.1. Contabilizar os 
feitos contables 
derivados das operacións 
da empresa, cumprindo 
os criterios 
establecidos no Plan 
Xeral 
de Contabilidade (PXC). 

FAXB7.1.1. Opera cos 
elementos 
patrimoniais da empresa, 
valora 
a metodoloxía contable e 
explica 
o papel dos libros 
contables. 

- CAA 
- CD 
- CMCCT 

2 clases 

FAXB7.1.2. Analiza e 
representa 
os principais feitos 
contables da 
empresa. 

- CD 
- CMCCT 
- CSIEE 3 clases 

FAXB7.1.3. Identifica o 
concepto 
de amortización e procede 
ao 
seu rexistro contable. 

- CD 
- CMCCT 

3 clases 
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FAXB7.1.4. Analiza e 
asigna os 
gastos e os ingresos ao 
exercicio 
económico ao que 
correspondan, 
con independencia das 
súas datas 
de pagamento ou 
cobramento. 

- CD 
- CMCCT 
- CSIEE 

3 clases 

FAXB7.1.5. Distingue as 
fases 
do ciclo contable, analiza o 
proceso 
contable de pechamento 
de 
exercicio e determina o 
resultado 
económico obtido pola 
empresa. 

- CD 
- CMCCT 

3 clases 

FAXB7.1.6. Analiza as 
obrigas 
contables e fiscais, e a 
documentación 
correspondente á 
declaración- 
liquidación dos impostos. 

- CD 
- CMCCT 
- CSC 

3 clases 

FAXB7.1.7. Manexa a nivel 
básico 
unha aplicación 
informática de 
contabilidade, onde realiza 
todas 
as operacións necesarias e 
presenta 
o proceso contable 
correspondente 
a un ciclo económico. 

- CD 
- CMCCT 

3 clases 

Bloque 8. Investimento e xestión financeira. Viabilidade da empresa 
- g 
- i 
- l 
- m 

B8.1. Estrutura 
económica e 
financeira da empresa. 
Equilibrio 
patrimonial. 
B8.2. Planificación 
financeira da 
empresa. Novas formas 
de financiamento. 

B8.1. Determinar o 
investimento 
necesario e as 
necesidades financeiras 
para a empresa,  
identificando 
as alternativas de 
financiamento 
posibles. 

FAXB8.1.1. Elabora un 
plan de 
investimentos da empresa, 
que 
inclúa o activo non 
corrente e o 
corrente. 

- CAA 
- CMCCT 
- CSIEE 

2 clases 

FAXB8.1.2. Analiza e 
selecciona  as fontes de 
financiamento da 
empresa. 

- CD 
- CMCCT 2 clases 

FAXB8.1.3. Recoñece as 
necesidades 
de financiamento da 
empresa. 

- CSIEE 
1 clase 

- a 
- g 
- h 
- i 
- l 
- m 

B8.3. Métodos de 
selección e 
valoración de 
investimentos. 
B8.4. Análise da 
viabilidade da 
empresa. 
B8.5. Solvencia e 
liquidez na 
empresa. Previsións de 
tesouraría. 

B8.2. Avaliar a 
viabilidade da 
empresa, de acordo con 
diferentes 
tipos de análise. 

FAXB8.2.1. Determina e 
explica 
a viabilidade da empresa, 
tanto a 
nivel económico e 
financeiro como 
a nivel comercial e 
ambiental. 

- CCL 
- CSC 
- CSIEE 

2 clases 

FAXB8.2.2. Aplica métodos 
de 
selección de investimentos 
e 
analiza os investimentos 
necesarios 
para a posta en marcha. 

- CD 
- CMCCT 
- CSIEE 

3 clases 

FAXB8.2.3. Elabora 
estados de 
previsión de tesouraría e 
explica 
alternativas para a 
resolución de 
problemas puntuais de 
tesouraría. 

- CD 
- CMCCT 

2 clases 
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- a 
- b 
- g 
- h 
- i 
- l 
- m 
- p 

B8.6. Custo e selección 
de fontes 
financeiras. Axudas á 
creación 
de empresas en 
Galicia. 
B8.7. Morosidade 
empresarial. 

B8.3. Analizar e verificar 
o acceso 
ás fontes de 
financiamento 
para a posta en marcha 
do negocio. 

FAXB8.3.1. Valora as 
fontes de 
financiamento, así como o 
custo 
do financiamento e as 
axudas 
financeiras e subvencións. 

- CAA 
- CD 
- CMCCT 

1 clase 

FAXB8.3.2. Comprende o 
papel 
dos intermediarios 
financeiros na 
actividade cotiá das 
empresas e 
na sociedade actual. 

- CD 
- CMCCT 
- CSC 

1 clase 

FAXB8.3.3. Distingue o 
papel 
dos intermediarios 
financeiros na 
actividade cotiá das 
empresas e 
na sociedade actual. 

- CD 
- CMCCT 
- CSC 

1 clase 

FAXB8.3.4. Valora a 
importancia, 
no mundo empresarial, de 
responder 
en prazo aos compromisos 
de pagamento adquiridos. 

- CSC 
- CSIEE 

1 clase 

Bloque 9. Presentación da idea de negocio 
- b 
- e 
- g 
- i 
- l 
- m 

B9.1. Plan de negocio. 
Técnicas 
de presentación e 
edición do 
plan de negocio. 

B9.1. Expor e comunicar 
publicamente 
o proxecto de empresa. 

FAXB9.1.1. Utiliza 
habilidades 
comunicativas e técnicas 
para 
atraer a atención na 
exposición 
pública do proxecto de 
empresa. 

- CCL 
- CD 
- CSIEE 

1 clase 

- b 
- d 
- e 
- g 
- i 
- l 
- m 

B9.2. Ferramentas 
audiovisuais 
para a presentación de 
proxectos. 

B9.2. Utilizar 
ferramentas informáticas 
que apoian a 
comunicación 
e a presentación do 
proxecto. 

FAXB9.2.1. Manexa 
ferramentas 
informáticas e audiovisuais 
atractivas 
que axudan a unha 
difusión 
efectiva do proxecto. 

- CCL 
- CD 
- CMCCT 

1 clase 

 
 
5. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
Dos diferentes contidos que se elaboraron para a materia, é necesario 
seleccionar os contidos básicos ou prioritarios e as capacidades que han de 
saberse exercitar en relación con iso, é dicir, deben establecerse as 
aprendizaxes mínimas que o/o alumno/para deberá alcanzar para superar a 
materia. 
 
 Considéranse 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. 
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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 MÁRKETING 
1. Diferenciar as variables de márketing-mix indicando o contido de cada 
unha delas 
2. Aplicar as técnicas elementais do márketing 
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. 
 
 
 

92 
 



6. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
O proceso de avaliación concrétase nos dous aspectos seguintes: 
1. Avaliación da aprendizaxe do alumno 
2. O funcionamento do proceso de aprendizaxe. 
 
1.Avaliación da aprendizaxe do alumno. 
1.1. Avaliación inicial: cando haxa que diagnosticar os coñecementos, 
procedementos e actitudes que se presupoñen mínimas para abordar a 
aprendizaxe dunha unidade. 
1.2. Avaliación procesual: na que se valoran os aspectos de aprendizaxe 
seguintes: 
- Actitude e hábito de traballo 
- Puntualidade na entrada á aula e disposición a traballar. 
- Dispoñibilidade do material necesario para o estudo das diversas unidades 
- Capacidade de expresión oral e escrita 
- Formulación de preguntas xurdidas do coñecemento progresivo dos 
temas. 
- Usar con rigor a terminoloxía especifica da materia. 
- A orde, a presentación e o deseño dos distintos informes, actividades, 
traballos e proxectos. 
- O uso de fontes de información, en especial a indagación directa e a 
selección e consulta bibliográfica. 
1.3. Avaliación sumativa: que se realizará cunha proba de síntese ao final 
dunha ou varias unidades. Trátase de ver o grao de consecución dos 
obxetivos. Nesta proba valoraranse  os seguintes aspectos de aprendizaxe: 
- o grao de coñecemento dos contidos conceptuais. 
- a utilización de coñecementos obtidos a través das actividades. 
- A claridade na explicación de conceptos 
- Rigor e destreza nas descricións, clasificacións, comparacións e 
valoracións. 
- O correcto razoamento da relación entre causas e consecuencias dos 
diferentes 
feitos económicos. 
- A orde, claridade e progresivo desenvolvemento razoado na resolución de 
problemas 
- Correcta realización de esquemas e cadros sinópticos 
- A claridade e correcto manexo dos termos específicos da materia. 
1.4. Avaliación grupal do alumno/a: que se realiza ao formarse grupos de 
traballo, nas unidades máis convenientes para iso, e maniféstase no rexistro 
de datos dos seguintes aspectos: 
- grao de colaboración e participación: achegar ideas, información, está 
atento/a?.  
- Se entorpece ou estimula o traballo en grupo. 
1.5. Auto-avaliación do alumno/a: sobre aspectos concretos do seu proceso 
de aprendizaxe de forma que sexa consciente do nivel de coñecementos 
adquiridos ata ese momento. 
1.6. Co-avaliación entre os/as alumnos/as: o cal permite que uns aprendan 
dos acertos e/ou fallos dos outros. 
 
Instrumentos de avaliación: 
Os instrumentos que se utilizasen para avaliar serán os seguintes: 
1º) Probas escritas: realizarase unha única proba por trimestre. Esta proba será 
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obrigatoria para todos aqueles alumnos que non realizasen as actividades 
individuais e/ou grupales así como os traballos monográficos requiridos en cada 
avaliación.  
 
Para o resto de alumnos, esta proba poderá realizarse ou non dependendo do 
traballo realizado ao longo da avaliación e da súa actitude cara ao mesmo. En 
todos os casos estas probas terán un carácter individualizado e poderán 
consistir en: 
- preguntas tipo test 
- preguntas de resposta curta sobre aspectos conceptuais e/ou relacionais 
- preguntas longas de desenvolvemento dun contido concreto 
- relación e/ou comparacións entre conceptos. 
- Comentarios de texto, interpretacións de datos, cifras,… 
- Resolución de problemas. 
- Esquemas e cadros sinópticos. 
2º) Tarefas e actividades escritas realizadas individualmente ou en grupos, para 
realizar na clase ou en casa, do tipo: 
- preguntas tipo test, con razoamento da resposta. 
- preguntas de resposta curta sobre aspectos conceptuais e/ou relacionais 
- preguntas longas de desenvolvemento dun contido concreto 
- relación e/ou comparacións entre conceptos. 
- Lectura e comentario de textos e libros de contido empresarial 
- Interpretacións de datos, cifras,… 
- Resolución de problemas. 
- Esquemas e cadros sinópticos. 
3º) Traballos monográficos e/ou de simulación, realizados individualmente ou 
en grupo.  
4º) Observación directa das actitudes e hábitos do alumnado a través da cal 
obtemos datos sobre a súa participación, grao de implicación na realización de 
actividades individuais e/ou grupales, interese pola materia, iniciativa, etc. 
  
  
7. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 
Será unha metodoloxía activa que tratará de unir os coñecementos empíricos 
co mundo real da empresa, do traballo e da sociedade, empregando como 
principal instrumento pedagóxico a simulación. 
Para iso, formaranse grupos de traballo ao comezo do curso que crearán unha 
empresa simulada para o que terán que redactar un Plan de Empresa. Ao longo 
do curso irase completando a redacción do plan de empresa segundo váianse 
impartindo as unidades didácticas nas que se imparten os coñecementos que se 
necesitan para iso. Utilizando como fío condutor a simulación da creación dunha 
empresa relaciónase o mundo empresarial e o educativo por medio dunha 
metodoloxía práctica que combina o traballo individual co traballo en equipo, 
baseándose nos seguintes aspectos: 
- A observación e exploración da contorna, a planificación e a organización do 
traballo, a realización de diferentes tarefas, a asunción de responsabilidades e a 
toma de decisións propias da actividade empresarial, etc. Todas estas accións 
posibilitan a adquisición de aprendizaxes significativas e útiles para o 
desenvolvemento persoal e profesional dos participantes. 
- Utilización as novas tecnoloxías da información e a comunicación como 
ferramenta integrante do proceso ensino-aprendizaxe. O deseño e a 
manipulación de materiais multimedia e informáticos permite aos/as 
alumnos/as familiarizarse como medios e técnicas de comunicación, procura de 
información e realización de actividades cuxo soporte son as novas tecnoloxías 
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da información e a comunicación. 
Cada unha das unidades introducirase coa presentación dos obxectivos e 
contidos que se van a desenvolver nas mesmas, podendo mediante unha posta 
en común detectar as ideas previas que os/as alumnos/as teñen respecto delas. 
Seguirase cunha motivación centrada fundamentalmente na simulación da 
empresa expondo os interrogantes e necesidades que dela xorden, operacións a 
realizar como xestor da mesma, toma de decisións, etc., dependendo da 
unidade. 
Daráselles como núcleo teórico a información necesaria en cada caso, onde se 
explicarán os conceptos, técnicas e procedementos empresariais propoñendo 
actividades de aprendizaxe para facilitar a súa compresión ou se lles pedirá 
aos/as alumnos/as que busquen e elaboren eles dita información conforme a un 
esquema elaborado polo/a profesor/a, información que posteriormente será 
revisada. 
As actividades de aprendizaxe que se propoñan nalgunhas ocasións serán de 
carácter individual para desenvolver as habilidades e estratexias que posibiliten 
futuras aprendizaxes de maneira autónoma e outras en grupo para propiciar o 
debate e intercambio de ideas que axuden á reflexión e poidan abrir novas 
perspectivas. 
Durante o proceso de información ou de solución de actividades, o/o 
profesor/para utilizará como recursos materiais aqueles que acheguen ao 
alumno/á a vida real, sendo sempre que sexa posible os que se utilizan nunha 
empresa: cheque, facturas, impresos, libros contables, etc. Tamén se 
consultará a normativa legal vixente como fontes bibliográficas.  
Se a aprendizaxe debe entenderse como aquel que posibilita a transferencia do 
aprendido á vida real, a experiencia de crear e simular a actividade dunha 
empresa é o modelo que permitirá lograr devandito tipo de aprendizaxe. 
Dentro da metodoloxía para aplicar tamén se contempla a lectura e comentario 
de libros de contido empresarial, especialmente os relativos ao mundo do 
emprendedor así como desenvolver a capacidade para expresarse mediante a 
realización de exposicións orais, de diálogos e debates, nos que se comuniquen 
argumentos de forma razoada, distínganse feitos e opinións, compleméntense 
ou contrasten ideas alleas, respectando as normas de intervención e evitando 
calquera situación de discriminación. 
 
Estes criterios metodolóxicos terán en conta que as actividades de aprendizaxe 
sexan variadas, encerrando distintos graos de dificultade, para adaptares ás 
diferenzas individuais dos/as alumnos/as. 
 
 
8. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
 
Os criterios de cualificación a aplicar, para a avaliación dos datos obtidos cos 
instrumentos anteriormente mencionados serán os seguintes: 
- Probas escritas: 40%. No caso de que non se realicen estas probas a 
ponderación acumularanse  á dos traballos monográficos e de simulación. 
Terase en conta á hora de cualificar o acerto e a precisión na resposta ao tema 
ou cuestións expostas, a expresión escrita, o uso adecuado da terminoloxía 
específica da materia e do razoamento económico. 
- Traballos monográficos e de simulación, individuais ou de grupo: 
30%. A cualificación neste apartado calcularase como media das notas obtidas 
nos mesmos. Para obtela valorarase  a presentación en tempo e formas 
adecuados, o grao de adecuación do traballo, a súa expresión escrita, 
ortografía, a utilización rigorosa da linguaxe e o razoamento económico, 
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técnicas de investigación aplicadas e de procura de información, grao de 
colaboración entre os distintos membros dos grupos. 
- Tarefas e actividades escritas, individuais ou de grupo: 20%. A 
cualificación neste apartado calcularase  como media das notas obtidas nos 
mesmos. Para obtela valorarase a presentación en tempo e formas adecuados, 
o grao de adecuación do traballo, a súa expresión escrita, ortografía, a 
utilización rigorosa da linguaxe e o razoamento económico, grao de 
colaboración entre os distintos membros dos grupos. 
- Observación directa: 10%. A nota deste instrumento calcularase como 
media das notas obtidas nos mesmos, para obtela valorarase interese pola 
materia, asistencia a clase, disposición do material adecuado para o 
seguimento das clases, probas orais diarias, intervencións, iniciativa, arquivo 
adecuado da documentación entregada, etc. 
Os resultados obtidos con cada unha dos instrumentos de avaliación 
valoraranse de 0 a 10. 
Posteriormente aplicaranse as ponderacións anteriores para achar a 
cualificación de cada avaliación do alumno/a. 
Non se fará nota media no caso de que o/o alumno/para obteña nalgún dos 
instrumentos unha cualificación inferior a 4. Cada avaliación considerarase 
aprobada sempre que se obteña unha nota igual ou superior a 5. 
Ao figurar no boletín de cualificacións cifras enteiras, no caso de que o/o 
alumno/para obteña de nota media unha cifra con decimais, redondearase por 
exceso cando o decimal sexa 0,5 ou máis. O feito de obter un cinco na 
cualificación por efectos do redondeo, pese ter unha nota inferior non exime da 
realización do exame de recuperación.  
A nota final da proba ordinaria de xuño virá dado pola media aritmética das 
cualificacións reais obtidas en cada avaliación con independencia do redondeo 
practicado. Considerarase  aprobado o/a alumno/a que obteña unha nota igual 
ou superior a 5. 
Esta nota final redondearase cos mesmos criterios que os indicados para as 
avaliacións. 
 

9. ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E MATERIAS 
PENDENTES 
 

No caso de primeiro de Bacharelato non hai alumnos pendentes coa materia, 
no caso de segundo de Bacharelato os alumnos que teñan pendente a materia 
deberán asistir ás clases de recuperación que se propoñan, e se entregan no 
prazo indicado os boletíns de exercicios que se lles proporcionan so terán que 
facer un exame de contidos mínimos. En caso contrario o exame será 
atendendo a todos os contidos tratados. 
 
 
 
10. PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO 
ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS 
As materias deste departamento non están recollidas no artigo 3.7 da Orde do 
24/06/2008, polo que non se necesitará a acreditación previa de coñecementos 
para cursalas. 
 

 
11. AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS 
Ao principio de curso farase unha avaliación inicial para analizar os 
coñecementos previos dos que parte o alumno, para así poder tomar medidas 
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personalizadas ou globais se fosen necesarias. 
O instrumento de avaliación que se utiliza é: 
Pretest de coñecementos: a súa finalidade é sondar se os alumnos posúen 
coñecementos previos sobre Economía como punto de partida para coñecer 
a evolución do alumno durante o proceso de aprendizaxe. 
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
  Intentarase facer un esforzo para atender a cada alumno ou alumna da 
forma máis personalizada posíbel, tendo en conta o seu nivel de coñecementos 
e capacidades que posúe, as súas motivacións e ritmo de aprendizaxe, etc. 

Naquelas ocasións nas que sexa necesario, realizaranse adaptacións 
curriculares modificando: material escolar, actividades, método, grupos de 
traballo, tempo e orde dos contidos e criterios de avaliación, aplicándoos de 
forma individualizada. 

 
7. ELEMENTOS TRANVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO 

Os temas transversais que a Lei estabelece, Educación para a Paz, 
Educación moral e cívica, Educación para a saúde, Educación para igualdade 
dos sexos, Educación ambiental, Educación sexual, Educación vial e a 
Educación para o consumidor, por ser contidos que responden a unha demanda 
da sociedade, estarán presentes ao longo do curso fundamentalmente no 
sentido actitudinal e de valores. Serán traballados conxuntamente cos temas 
que, polas súas características, sexan máis acordes. 
 
8. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 

Para o fomento da lectura, o departamento de economía establece as 
seguintes medidas que se levarán a cabo ó longo do curso: 

 
 Tanto en 4º da ESO, como en 1º e en 2º de Bacharelato, farase unha lectura 
comprensiva e comentarios sobre artigos de prensa de xornais económicos 
(Cinco Días, Expansión), de carácter xeral (A Voz de Galicia, El País, El Mundo, 
...), e revistas sobre temas da actualidade económica relacionados cos contidos 
vistos. Estas prácticas faranse mínimo unha vez cada quince días en cada 
curso, pero dependerá do tempo dispoñible que haxa. 

 
 Como libros de lectura voluntaria propoñense “La buena suerte” y “El 
vendedeor de tiempo”  de Fernando Trías de Bes, ¿Quién se ha comido mi 
queso? de Spencer Johnson, “Homa economicus” de Anxo Penalonga, “El 
millonario instantaneo” de Mark Fisher. 

 
 Proporcionaráselles ós alumnos revistas de contido económico ou con artigos 
económicos (Emprendedores, Newsweek, ...) que poderán formar parte da 
biblioteca do centro ou de aula, e comentaranse algúns dos artigos delas na 
clase. 
 
 
9. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 

- Utilizaranse as tecnoloxías de información e medios audiovisuais como 
apoio ás explicacións teóricas da clase: 
- Uso dos ordenadores para buscar información sobre os índices e principais 
magnitudes económicas. 
- Busca de  termos e noticias sobre actualidade económica. 
- Tests online sobre economía. 
- Uso de ordenador para explicar a materia, mediante presentacións de 
PowerPoint e vídeos. 
- Uso de medios audiovisuais para ver películas e documentais sobre a 
realidade económica. 
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10. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 
O Departamento contribuirá a favorecer os valores establecidos no Plan de 
Convivencia do Centro: 
a) Tolerancia e respecto á dignidade e igualdade de todas as persoas, 
independentemente da súa condición, sexo, relixión, cultura, etnia, 
nacionalidade, ideoloxía, lingua, etc; e rexeitamento de calquera tipo de 
discriminación. 
b) Respecto e cumprimento das normas de convivencia do centro e coidado 
no uso das dependencias e materiais. 
c) Solidariedade entre todos os membros da comunidade educativa. 
d) Colaboración. 
e) Responsabilidade. 
f) Non violencia. 
 
O profesorado, en relación coa convivencia escolar, cumprirá cos deberes 
establecidos no plan de convivencia do Centro: 

- Educar ao alumnado para a convivencia democrática, incorporando 
nas súas programacións e práctica docente os contidos relacionados coa 
convivencia escolar e a resolución pacífica de conflitos, en coherencia 
coas decisións que, a tales efectos, se adopten na planificación do 
proceso de ensinano-aprendizaxe. 
-  Respectar a liberdade de conciencia e as conviccións relixiosas e 
morais, así como a dignidade, integridade e intimidade de todos os 
membros da comunidade educativa. 
-  Participar na elaboración do Plan de convivencia e das normas de 
convivencia do centro, directamente ou a través dos seus representantes 
nos órganos colexiados do centro, así como cumprir e facer cumprir ditas 
normas e disposicións sobre convivencia, no ámbito da súa competencia. 
- Fomentar un clima positivo de convivencia no centro e na aula, e 
durante as actividades complementarias e extraescolares, favorecendo 
un bo desenvolvemento do proceso de ensinanza-aprendizaxe. 
- Manter o orde e velar polo adecuado comportamento do alumnado no 
centro, tanto na aula como fóra dela, corrixindo e poñendo en 
coñecemento dos órganos competentes as condutas que alteren a 
convivencia. 
- Impoñer as medidas disciplinarias que se deriven do incumprimento 
das normas de convivencia do centro, de acordo co disposto no Real 
Decreto e no RRI do centro. 

 
- Informar ás familias das cuestións que puidesen afectarlles, dos 
incumprimentos das normas de convivencia por parte dos seus fillos e 
das medidas disciplinarias adoptadas ao respecto. 
- Controlar as faltas de asistencia así como os retrasos dos alumnos e 
informar aos titores, segundo o procedemento establecido. 

 
11.MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS INCLUÍDOS LIBROS DE 
TEXTO 

Para levar adiante o proceso de ensinanza e aprendizaxe precisaremos 
apoiarnos nuns recursos que na maioría das veces se basean en soportes 
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informáticos, escritos ou visuais. O uso do xornal segue a ser importante, dada 
a variedade da información que proporciona e a facilidade do seu manexo. 
Internet é unha fonte de información que cada vez se fará máis imprescindíbel 
para obter datos, ampliar informacións, contactar con organismos, etc. 

Polo tanto usaremos, entre outros: 
 

- Apuntamentos. 
- Textos para comentar. 
- Prensa (artigos, gráficos, etc.). 
- Vídeos 
- Calculadora. 
- Fotocopias. 
- Lecturas voluntarias e recomendadas dende o departamento  

de Economía: 
 

 “La buena suerte” de Fernando Trías de Bes 
 “El vendedor de tiempo” de Fernando Trías de Bes 
 “¿Quién se ha comido mi queso?” de Spencer Johnson 
 “Homo economicus” de Anxo Penalonga 
 “El millonario instantáneo” de Mark Fisher 

- Os libros de texto recomendados para o curso son: 
 
ECONOMÍA DA EMPRESA 2º de BACHARELATO:  
Josep Alfaro Gimenez, Clara González Fernández, Monserrat Pina Massachs.  
Mc Graw Hill Education. Edición 2016. 
 
VV.AA. Economía e Organización de Empresas. Exercicios prácticos. Baía 
Edicións, 2007. 
 
ECONOMÍA 1º de BACHARELATO:  
PENALONGA SWEERS, Anxo. Economía. 1º Bacharelato. McGraw Hill Education. 
Edición 2015. 
 
ECONOMÍA 4º de ESO:  
PENALONGA SWEERS, Anxo. Economía 4º ESO. McGraw Hill Education. Edición 
2016. 
 
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 4º de ESO: 
Josep Alfaro Giménez , Montserrat Pina Massachs , Clara González Fernández. Mc 
Graw Hill Education. Edición 2016. 
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12.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
PROGRAMADAS 

 
Os alumnos e alumnas de 2º de bacharelato realizarán unha visita específica a 
INDITEX (no polígono de Sabón, Arteixo), co obxectivo de completar a súa 
formación específica, comprobando como se leva adiante a actividade, como se 
organiza, etc. En especial os alumnos e alumnas deste segundo curso deberán 
facer un traballo detallado en que se reflicta o observado. 
 
 
13.MECANISMOS DE REVISION, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

 
O departamento de Economía considera que a porcentaxe de alumnos/as que acaden avaliación positiva debe ser superior ao 70% en cada 
avaliación, excluíndo desta porcentaxe ao alumnado que non obteña avaliación positiva por non ter asistido as probas escritas ou non ter 
realizado as tarefas avaliables. De non acadarse esta porcentaxe, propoñemos a seguinte ferramenta como mecanismo de revisión trimestral  da 
programación didáctica e poder así modificala para tratar de  corrixir a desviación con respecto ao obxectivo marcado no seguinte trimestre 

ASPECTOS PARA 
AVALIAR 

PARA 
DESTACAR... 

PARA 
MELLORAR... 

PROPOSTAS DE 
MELLORA 
PERSOAL 

    Temporalización das 
unidades didácticas 

   

Desenvolvemento dos 
obxectivos didácticos 

   

Manexo dos contidos 
da unidade 

   

Descritores 
e desempeños 
competenciais 

   

Realización de tarefas    

Estratexiasmetodolóxic
as seleccionadas 

   

Recursos    

Claridade nos criterios  
de avaliación 

   

Uso de diversas 
ferramentas de 
avaliación 

   

Atención ádiversidade    
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14INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 
PRÁCTRICA DOCENTE 

 

No departamento non só se avaliará a  aprendizaxe do alumnado senón que 
tamén se avaliarán os procesos de ensinanza e  práctica docente, para o cal 
establecemos como  indicadores de logro nesta  programacións didáctica unha 
serie de ítems sobre os que reflexionar como docente  para adoitar medidas de 
mellora: 
 
CUESTIONARIO I 

Ítems SI PODO 
MELLORAR 

NON 

Establezo claramente os obxectivos da materia    
Estimo que poden ser acadadospolamaioria do 
alumnado 

   

Calculo o tempo que llevou dedicar a cada un dos 
obxectivos 

   

Estimo o tempo que o alumnado vai ter para cumprir 
os obxectivos 

   

Preparo as atividades que o alumno realizará na clase    
Potencio mecanismos de autoavaliación do alumnado    
Decido o método que vou utilizar    
Preparo exemplos suficientes para aclarar os 
conceptos que explico 

   

Informo aos alumnos sobre a programación da 
matéria 

   

Transmito ao alumnado o meu interés polamatéria    
Ofrezo distintos puntos de vista sobre o mesmo 
aspecto 

   

Presento un esquema do que vamos tratar naclasse    
Destaco o contido fundamental da clase    
A estrutura das explicacións e organizada e clara    
Utilizo recursos expresivos na aula (tono de voz, 
xestos , etc) 

   

Solicito que o alumno participe na aula con preguntas 
e respostas 

   

Superviso as atividades que se realizan naclasse    
Los materiais usados na clase son sempre os 
adecuados 

   

Son respetuoso co alumnado    
Manteño o interés do alumnado na aula    
Comento en cada tema a bibliografia relevante    
Resumo o tratado na clase    
Establezo criterios para valorar os coñecementos dos 
alumnos/as 

   

Comunico estes criterios aos alumnos/as    
Utilizo distintas formas de avaliar    
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O nível de esixenciaaxústaseao nivel impartido    
Informo sobre o tipo de proba que se vai realizar    
Verifico que las preguntas formuladas son 
comprensibles para os alumnos/as 

   

Propoñoaos alumnos/as que realicen unha 
autoevaluación 

   

Autoevalúo a miña propia actuación    
 
Ademáis da propia reflexión como docentes, elaboramos tamén unha colección 
de ítems que de forma anónima contestarán os nosos alumnos/as a final de 
curso que contribuirá en gran medida ao proceso de avaliación 
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CUESTIONARIO II 
Ítems 
 

Si Regular non 

O profesor/a explica con claridade    
É ordenado nas súas explicacións    
É fácil seguir esta materia con este profesor/a    
Fai resúmens que facilitan a comprensión e retención    
Demostra nas súas explicacións que prepara as clases    
Insiste nos aspectos máis importantes e nos de difícil comprensión    
Distribúe o tempo entre os temas segundo a súa dificultade    
Demostra interés pola materia    
Fala con expresividade variando o tono de voz    
É dinámico na aula e fai a clase amena    
Consigue manter a miña atención durante as clases    
Relaciona os aspectos teóricos con exemplos , exercicios e 
problemas 

   

As súas explicacións axúdanme a entender mellor a materia 
explicada 

   

Procura que apliquemos os conceptos adquiridos na súa materia    
Gustaríame ter clase outra vez con estes profesor/a    
O clima creado na clase é distendido    
Sabe cando se está entendendo o que explica e cando non    
Fomenta a participación do alumnado    
Resolve as nosas dudas con exactitud    
Dialoga cos seus alumnos/as sobre a marcha da clase    
Manifesta unha actitude receptiva e respetuosa na súa relación co 
alumnado 

   

Está disposto a axudar cos estudantes que teñen dificultades    
Proporciona a posibilidade de coñecer e comentar a valoración dos 
meus exames 

   

O método de avaliación está claro desde o principio    
Os enunciados dos exames e das tarefas avaliables son claros    
A corrección dos exames é tarefas avaliables é clara    
As probas de avaliación axústanse á materia explicada    
Fomenta que os estudantes preparemos a materia de forma regular    
Fomenta que os seus estudantes realicen un traballo persoal ao 
longo do curso 

   

É unha persoa accesible    
O trato persoal que recibín da súa parte foi correcto    
Trata aos estudantes de forma afectuosa    
Da tempo suficiente para asimilar as cousas que explica    
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15.INFORMACIÓN Ó ALUMNADO. 

 
No taboleiro do centro escolar, expoñeranse os contidos mínimos da 

materia. Os alumnos terán a súa disposición toda a programación na páxina 
Web do centro. 
 

 

16.COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO 

 

Shaila Guillín Puñal.  

Materias: Economía 1º bacharelato e Economía da empresa 2º Bacharelato 
rexime ordinario, Economía 4º de ESO, Fundamentos de Administración e 
Xestión 2º de bacharaleto. 

José luis Abal Fabeiro  

Materias: Economía de 1º de Bacharelato en rexime norturno,   Iniciación á 
actividade empresarial e emprendedora 4º ESO no réxime ordinario, Formación 
e Orientación Laboral e Iniciación a Actividade Emprendedrora no Ciclo 
Formativo do Ciclo Superior Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

 

Asdo: Shaila Guillín Puñal  (Xefa do Departamento) 

         José Luis  Abal Fabeiro 

 

Carballo 29 de  Setembro de 2018 
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