
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
INFORMACIÓN BÁSICA 

2º BACHARELATO
(FUNDAMENTOS DE XESTIÓN E

ADMINISTRACIÓN)
Instituto de Educación Secundaria “Isidro  Parga Pondal” de Carballo

Curso 2016/17



ÍNDICE
1. Obxectivos
2. Contidos
3. Criterios de avaliación
4. Mínimos esixibles para obter unha valoración positiva
5. Procedementos de avaliación
6. Criterios de cualificación

1. Obxectivos

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.

2. Contidos

Unidade Didáctica 1: INTRODUCIÓN Á EMPRESA

-A empresa: concepto e obxectivos

-Elementos dunha empresa.

-Áreas funcionais

-Clases de empresa

-segundo o seu tamaño.

-segundo o sector de actividade ao que pertencen.

-segundo ámbito de actuación

-segundo titularidade do capital.

 -segundo a función básica

 -segundo a forma xurídica

 - empresario individual

 -  empresas  societarias:  sociedade  colectiva,  comanditaria  simple  e  por
accións,  sociedade anónima, sociedade limitada,  sociedade limitada nova
empresa,  sociedade  cooperativa,  sociedade  laboral,  anónima  e  limitada,
sociedade civil e comunidade de bens.

Unidade Didáctica 2: CREACIÓN DUNHA EMPRESA



- Pasos para a creación dunha empresa

- A idea e a oportunidade de negocio. Fontes de ideas de negocio

- Estudo da viabilidade da idea de negocio

- O emprendedor

- O plan de empresa: concepto e contido.

- Localización: concepto e factores de localización empresarial

-Organización empresarial: definición de postos de traballo e a súa función.
O organigrama

-Trámites de posta en marcha dunha empresa

 Trámites xurídico-mercantís

 Trámites fiscais

 Trámites laborais? Trámites municipais

-Apoios institucionais para a creación de empresas: viveiros de empresas,
portelo único empresarial, creación de empresas por vía telemática.

Unidade  Didáctica  3: DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO:  SECRETARÍA  E
ARQUIVO

- A documentación e a súa conservación

- necesidade da información documental

- normativa legal.

- Técnicas de comunicación escrita

- A correspondencia comercial: a carta comercial e o sobre

- As comunicacións formais:

-certificado

-instancia

-declaración xurada

-recurso

-oficio

- Outras comunicacións escritas:

 -saúda

 -notas interiores

 -avisos

 -informes

 -memoria

 -convocatoria

- a carta de presentación

- o CV tradicional e o CV europass

- Rexistros de correspondencia:



 -rexistro de entrada

 -rexistro de saída

- O arquivo:

 -clases de arquivo

 -equipo e materiais

 -ordenación da documentación dentro do arquivo

Unidade Didáctica 4: DEPARTAMENTO COMERCIAL

-Concepto de márketing

- Elementos do márketing

- Segmentación de mercado

-Investigacións de mercado:

ou fontes de información primarias: as enquisas.

ou Fontes de información secundarias.

-O plan de márketing

Concepto

Fases

-Márketing-mix:

-O produto: 

concepto

ciclo de vida do produto

Categorías de produto

Atributos do produto: garantía, etiqueta, marca, logotipo, etc.

 -O prezo:

Concepto

métodos de fixación de prezos.

estratexias de prezos

-A distribución:

concepto

Tipos de Intermediarios

-Canles de distribución

- A comunicación:

concepto

Relacións públicas

Venda directa

Merchandising

Emprazamento de produto



Promoción de vendas

Publicidade

Unidade  Didáctica  5: DEPARTAMENTO  DE  COMPRAS:  O
APROVISIONAMENTO

-Esquema básico da relación entre comprador e vendedor

-Procura e avaliación de provedores.

-A operación de compra-venda

ou Marco legal das operacións de compra-venda

Distinción entre normativa civil e mercantil

Estrutura do contrato de compra-venda

Compra-venda  mercantil  internacional:  Regras  para  a  interpretación  de
termos comerciais (INCOTERMS)

-Estudo do IVE

-As existencias:

Clasificación

Valoración

O almacén

Custo de aprovisionamento

Xestión de existencias

Control de inventarios

Clasificación ABC

Nivel de existencias

-Documentos mercantís relacionados con cómpraa-venda:

- O proceso de compras

A requisición

Solicitude de oferta

Pedido

Albarán

Factura

-O proceso de pago:

Momento do pago: en man ou aprazado

Forma de realizar pagos:

Cheque

Letra de cambio

Pagarei

Xustificación do pago: o recibo

Unidade Didáctica 6: DEPARTAMENTO DE PRODUCIÓN



-Funciones do departamento de produción.

-Tipos de proceso produtivos

-Deseño da planta de produción

-O custo de produción

-Modelos de asignación de custos

-A calidade

Unidade Didáctica 7: A CONTABILIDADE

-O patrimonio:

Concepto

Elementos patrimoniais

Masas patrimoniais

A ecuación fundamental do patrimonio 

O inventario: concepto e estrutura

-A contabilidade: concepto e obxectivos

- As contas:

Concepto e representación

Clasificación e rexistro dos datos

-O sistema da partida dobre

-Os libros contables

Normas legais de carácter básico

Estrutura, características e uso dos libros contables básicos:

 O libro diario

 O libro maior

 O libro de inventarios e contas anuais

-O P.G.C: estrutura e contidos

-O estudo económico-financeiro dunha empresa: plan de investimentos e
plan de financiamento

Unidade Didáctica 8: DEPARTAMENTO FINANCEIRO

-Funciones do Departamento Financeiro.

-Operacións e servizos bancarios:

Operacións pasivas: contas bancarias: conta correntes conta de aforro e a
prazo.

Operacións activas:

desconto comercial

préstamos e empréstitos: concepto

cartóns de crédito...



Servizos  bancarios:  domiciliación  de  pagos,  transferencias,  xestión  de
cobros.

-O cálculo de intereses

A capitalización simple e composta

TAE

-Xestión da tesourería da empresa

Unidade Didáctica 9: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

-Funciones do departamento de Recursos humanos.

-Lexislación laboral básica

-Documentación relacionada co persoal.

Contrato de traballo

A nómina:

Estrutura

Salario base e complementos salariais

3. Criterios 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.



4. Mínimos esixibles

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.
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.
Ou.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.

5. Procedementos de avaliación

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
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.

 O alumno/para perderá o dereito á avaliación continua cando teña un número
de  faltas  de  asistencia,  tanto  xustificadas  como  inxustificadas,  igual  ou
superior,  ás  equivalentes  a  un  mes  de  clase,  segundo  o  disposto  no
Regulamento de Réxime Interno do Centro.

 Todo  alumno/a  que  perda  a  avaliación  continua  avaliaráselle  a  través  da
realización dunha proba que consistirá na presentación de todas as actividades
propostas en cada unha das unidades didácticas, realización dun comentario de
texto relativo cada unha das devanditas unidades, presentación dun ou máis
traballos de investigación sobre os temas que así o requiran, que deberán ser
defendidos  en exposición  oral  ante  o/a  profesor(a  e  realización  dun  exame
escrito e/ou oral sobre a totalidade dos contidos para avaliar.

 Cando a actitude dun/a alumno/a durante a realización dun exame non sexa a
adecuada (copia, molesta aos demais, etc.) será automaticamente suspendido
debendo ir directamente á recuperación da avaliación correspondente.

 No caso de que un/a alumno/a non asista á realización dalgunha das probas
que se programen (ou a súa correspondente recuperación) só se dita falta é
xustificada mediante medio que probe de forma clara e fehaciente que houbo
un  impedimento  real  que  imposibilitou  ao  alumno/para  acudir  a  un  exame
realizaráselle, noutro momento, de forma individual un único exame sobre a
totalidade dos

contidos impartidos na avaliación correspondente, podendo revestir o mesmo
carácter  oral  nese  caso,  preguntaránselle  cuestións  de  contido  similar  ás
realizadas nas probas escritas.

Por exemplo,  se o alumno/para tivo  que acudirse en procedemento xudicial
deberá  entregar  o  xustificante  expedido  polo  xulgado,  se  estivo  enfermo o
xustificante  médico,  etc.  Non  se  aceptarán  xustificacións  orais  directas  do



alumno/a nin dos seus pais ou titores nin xustificacións escritas a puño e letra
de calquera dos anteriores.

A  nota  da  devandita  proba  será  o  resultado  de  aplicar  os  criterios  de
cualificación aplicar con carácter xeral que se detallan a continuación.

6. Criterios de cualificación

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,
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.


