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1. Obxectivos       

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. 
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. 
 

2. Contidos        

Bloque 1. Autonomía persoal, liderado e innovación 

  1.  A empresa na sociedade. 

  2.  O carácter emprendedor. 

  3.  As áreas de actividade profesional. 



  4.  A carreira profesional. 

  5.  Oferta e demanda de traballo. 

  6.  A relación laboral.  

  7.  O contrato de traballo. 

  8.  A negociación colectiva. 

  9.  Que é a Seguridade Social. 

10.  O Réxime Xeral da Seguridade Social. 

11.  Réxime Especial de Traballadores Autónomos. 

12.  Riscos laborais. 

 

Bloque 2. Proxecto empresarial 

  1.  A idea de negocio. 

  2.  Elementos e estrutura da empresa. 

  3.  O plan de empresa (I). 

  4.  O plan de empresa (II) A contabilidade como medida do patrimonio. 

  5.  Documentos comerciais. 

  6.  A información de recursos humanos. 

  7.  O arquivo. 

  8.  O proceso produtivo. 

  9.  Valor e márketing. 

10.  A promoción. 

11.  Axudas á creación de empresas. 

 

Bloque 3. Finanzas 

  1.  A forma xurídica da empresa. 

  2.  Trámites e autónomos. 

  3.  Trámites e sociedades. 

  4.  A sociedade limitada exprés. 

  5.  Os investimentos na empresa. 

  6.  As fontes de financiamento (I). 

  7.  As fontes de financiamento (II). 

  8.  Outras formas de financiamento. 

  9.  A planificación financeira (I). 

10.  A planificación financeira (II). 

11.  VAN, TIR e limiar de rendibilidade. 

12.  Cocientes. Impostos. 



3. Criterios de avaliación     

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. 
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 
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. 



4. Mínimos esixibles      

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. 

 

5. Procedementos 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. 

 

6. 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. 

 


