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1. Obxectivos xerais 
- 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.
_  Apreciar  o  papel  das  empresas  na  satisfacción  das  necesidades  das
persoas consumidoras e no aumento  da calidade de vida e benestar  da
sociedade,  así  como elaborar  xuízos  ou  criterios  persoais  sobre  as  súas
disfuncións.
_ 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.
_ 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.
_ 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.
_ Valorar a importancia da seguranza e hixiene no traballo e da prevención
dos riscos laborais.
_  Analizar  o  funcionamento  de  organizacións  e  grupos  en  relación  coa
aparición e resolución de conflitos.
_  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.
_  Establecer,  de  modo  xeral,  os  datos  máis  relevantes  da  información
contida  nas  contas  anuais  dunha  empresa  e  interpretar  a  información
transmitida.
_ Identificar as principais fontes de financiamento das empresas, analizando
as diferentes opcións posibles.
_ 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.
_ Amosar iniciativa, creatividade, autonomía persoal e participación activa
no deseño, planificación e elaboración dun pequeno proxecto empresarial
utilizando para a súa elaboración medios informáticos.
_ 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. Contidos 
Contidos comúns
_  Recoñecemento  da  grande  importancia  do  papel  desempeñado  polas
empresas  e  polos  empresarios  no  mundo  actual.  Aplicación  á  realidade
galega.
_ Asimilación da situación de cambio permanente que obriga a un continuo
proceso  de  adaptación,  que  esixe  o  dinamismo  do  marco  en  que
desenvolven  a  súa  actuación  as  empresas  e  que  presenta  especial
relevancia  na  formación  profesional  dos  recursos  humanos.  Destacada
referencia á denominada nova economía.
_ Valoración da contradición entre as repercusións positivas e negativas da
actividade económico empresarial, especialmente no medio, no mundo do
traballo, no consumo e na calidade de vida.
_  Busca,  selección,  interpretación  e  comunicación  de  información
procedente  de  diversas  fontes,  empregando  un  vocabulario  técnico  e
diferentes  tipos  de  soportes  (tradicional  e  a  través  das  tecnoloxías  da
información e da comunicación).
Contidos temáticos
A empresa
_ A empresa, as empresarias e os empresarios.
_ Clasificación, elementos, funcións e obxectivos da empresa.
_ Análise do marco xurídico que regula a actividade empresarial: normas
mercantís, laborais e fiscais. As diferentes formas xurídicas das empresas.
_ Funcionamento e creación de valor nas empresas. As diferentes áreas de
actividade.
_ Influencia do contorno xeral e específico na empresa.
_ Valoración da responsabilidade social e ambiental da empresa.
Desenvolvemento da empresa
_ Análise dos factores de localización e dimensión da empresa.
_  Consideración  da  importancia  das  PEME  e  das  súas  estratexias  de
mercado.
_ Estratexias de crecemento interno e externo.
_  A  internacionalización,  a  competencia  global,  a  influencia  do
desenvolvemento  das tecnoloxías  da información  e da comunicación  nas
empresas.
_  Identificación  dos  aspectos  positivos  e  negativos  da  empresa
multinacional.
_  Consideración  da  importancia  das  cooperativas  como  motores  de
desenvolvemento económico e social.
Organización e dirección da empresa
_ A división técnica do traballo e a necesidade de organización no mercado
actual.
_ Funcións básicas da dirección.
_ Planificación e toma de decisións estratéxicas.
_ Deseño e análise da estrutura da organización formal e informal.
_ Os sistemas de xestión da calidade na empresa.
_ A xestión dos recursos humanos e a súa incidencia na motivación.



_  O  contrato  de  traballo.  Dereitos  e  obrigas  das  traballadoras  e  dos
traballadores. A conciliación da vida laboral e familiar.
_ A importancia da seguranza e hixiene no traballo. A prevención dos riscos
laborais.
_ Os conflitos de intereses e as súas vías de negociación.
A función produtiva
_ Proceso produtivo, eficiencia e produtividade.
_ Importancia da innovación tecnolóxica: I+D+i.
_ Custos: clasificación e cálculo dos custos na empresa.
_ Análise custo-beneficio. Cálculo e interpretación do limiar de rendibilidade
da empresa.
_ Os inventarios, o seu custo e os diferentes métodos de xestión.
_ Programación, avaliación e control de proxectos.
_ Valoración das externalidades da produción.
A función comercial da empresa
_ Concepto e clases de mercado.
_ A investigación de mercados.
_ Análise do consumidor e segmentación de mercados.
_ Variables da marketing-mix e elaboración de estratexias.
_ Estratexias de mercadotecnia e ética empresarial.
_  Aplicación  á  mercadotecnia  das  tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación.
A información na empresa
_ Obrigas contables da empresa.
_ A composición do patrimonio e a súa valoración.
_ As contas anuais e a imaxe fiel.
_ Elaboración do balance e da conta de perdas e ganancias abreviados.
_  Análise  e  interpretación  da  información  contable:  principais  ratios
económico-financeiras.
A función financeira
_ Estrutura económica e financeira da empresa.
_ O ciclo económico e o período medio de maduración.
_ Concepto e clases de investimento.
_ Valoración e selección de proxectos de investimento: métodos estáticos e
dinámicos.
_ Recursos financeiros da empresa.
_ Análise de fontes alternativas de financiamento interno e externo.
Proxecto empresarial
_ Proceso de creación dunha empresa: a concreción da idea, constitución,
trámites legais
e viabilidade elemental.
_  O  plan  de  negocio:  análise  do  sector,  análise  DAFO,  os  plans  de
mercadotecnia, de produción, de recursos humanos, de organización e o
plan económico-financeiro.



3. Criterios de avaliación 

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.
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  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
márketing.
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.



4. Mínimos esixíbeis

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  (ruídos,  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  e  conta  de  resultados  dunha
empresa, identificar a función dos seus elementos 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.



5.  Procedementos 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.
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.

6. Criterios de cualificación

1. 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
_ Utilización correcta de información
_ Extrae conclusións
_ Se se trata de información gráfica:

· Describe correctamente
· Establece relacións
· Extrae conclusións

Exames teóricos (80%)


