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ASPECTOS COMÚNS DO DEPARTAMENTO 
 

1. DATOS DO DEPARTAMENTO 

PROFESOR/A MATERIAS QUE IMPARTE CURSOS GRUPOS 
 

Shaila Guillín Puñal  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
Noa Carrera Afonso  
 
 
 

 
● Economía . 

 
● Iniciación á actividade 

Emprend. e empresarial 
. 

 
● Economía de 4º ESO. 

 
● FOL 

 
● Empresa e Iniciativa 

Emprendedora 
 
● Economía 

 
● Economía (Adultos ) 

 
● Economía da empresa 

 
● Fundamentos de adm.  e 

xestión. 

 
1º Bac 

4º ESO 

 
 
4º ESO 

(CS/ASIR) 

(CS/ASIR) 
 
4º ESO 

1º Bac 

2º Bac 

2º Bac 

 
2 

 
1 

 

 
 
 
1 

 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 
 

2. LEXISLACIÓN DE REFERENCIA 

ETAPA: Bacharelato 
 
 

● Orde 28/8/1995 (BOE 20-9), pola que se regula o procedemento para garantir o dereito do 

alumnado de ESO e Bacharelato a que o seu rendemento sexa avaliado conforme a criterios 

obxectivos. 

● RD 1105/2014, de 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da ESO e do 

bacharelato. 

● Orden ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, do ministerio de educación, sobre competencias. 

● Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da ESO e do bacharelato na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

● Orde do 15 de xullo de 2015 polo que se establece a relación de materias de libre configuración 

autonómica de elección para os centros docentes nas etapas da ESO e bacharelato. 

● Orde do 13 de xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración 

autonómica. 

● RESOLUCIÓN de 15 de julio de  2016, de la Dirección General de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, por la que se dictan instrucciones para la implantación, en el 

curso académico 2016/17, del currículo establecido en el Decreto 86/2015, de 25 de junio, de la 

educación secundaria obligatoria y del bachillerato en los centros docentes de la Comunidad 
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Autónoma de Galicia. 

ETAPA: ESO 
 
 

● Orde 28/8/1995 (BOE 20-9), pola que se regula o procedemento para garantir o dereito do 

alumnado de ESO e Bacharelato a que o seu rendemento sexa avaliado conforme a criterios 

obxectivos. 

● RD 1105/2014, de 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da ESO e do 

bacharelato. 

● Orden ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, do ministerio de educación, sobre competencias. 

● Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da ESO e do bacharelato na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

● Orde do 15 de xullo de 2015 polo que se establece a relación de materias de libre configuración 

autonómica de elección para os centros docentes nas etapas da ESO e bacharelato. 

● Orde do 13 de xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración 

autonómico. 
 
 
 
 
 
 
 

3. ASPECTOS XERAIS 
 
 

a. CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
 
 
 
 

Esta programación de Economía será impartida, durante o curso académico 2020-2021, no IES 

Isidro Parga Pondal, en Carballo, A Coruña. 

Hoxe en día, Carballo, é o centro comarcal de negocios, foco atractor de investimento e 

traballadores cualificados, sendo un dos poucos concellos do país que gaña poboación( 31 mil 

habitantes actualmente) 

O nivel socioeconómico do noso alumnado pódese considerar medio- baixo. 

A maior parte dos alumnos/as proceden de familias estruturadas, de corte tradicional: pai - nai e 

un, dous ou tres fillos. 

Neste centro público conviven alumnos/as de todas as parroquias do concello de Carballo e 

tamén de concellos limítrofes como Laracha, Coristanco ou Malpica, en moita menor medida. 
 
 

O alumnado é de nacionalidade española practicamente na súa totalidade, aínda que nos 

últimos anos empezan a incorporarse algúns de outras comunidades autónomas e outros países, 

debido a volta de seus pais/nais de emigrar anos atrás, sen que o número pase a ser significativo. 

En  xeral,  o  noso  alumnado  non  é  conflitivo  e  os  pais/nais  teñen  altas  expectativas  e 

preocupación pola formación dos fillos e o futuro. Son habituais as actividades extraescolares tales 
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como  os  estudos  musicais  no  Conservatorio,  de  idiomas  ou  deportivas,  incluídas  as  de 

competición. 
 
 
 

ASPECTOS ESPECÍFICOS DA MATERIA IAEE ( 4º ESO) 
 

4. OBXECTIVOS DA MATERIA 
 
 

A materia contribuirá a desenvolver nos alumnos/as as capacidades que lles permitan: 
 
 

- Adquirir conciencia das fortalezas e debilidades propias, desenvolvendo a confianza nun 

mesmo. 

 
- Facer unha correcta planificación do traballo, temporalizándoo de forma responsable e 

logrando a implicación de todos os participantes de forma construtiva. 

 
- Desenvolver capacidades como a observación, a iniciativa, a autonomía persoal, a 

motivación, o liderazgo, o diálogo, o traballo en equipo, a toma de decisións, a asunción de 

responsabilidades e o respecto ante distintas opinións dos demais a través de habilidades 

coma a empatía, a cooperación e a asertividade. 

 
- Fomentar  habilidades  negociadoras  e  de  resolución  de  conflitos  para  o  logro  dos 

obxectivos. 

 
- Comprender o concepto de emprendedor e valorar a figura deste como axente do cambio 

social, do desenvolvemento e da innovación, diferencándoo do concepto de empresario. 

 
- Coñecer os rasgos da persoa emprendedora. 

 
 

- Identificar oportunidades de negocio. 
 
 

- Utilizar a creatividade e a innovación para a xeración de ideas. 
 
 

- Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación como instrumento básico para 

desenvolver o plan de empresa. 

 
- Aprender a elaborar e levar o seguimento dun orzamento persoal, familiar e empresarial. 

 
 

- Coñecer e comprender os dereitos e deberes que se derivan da utilización dos produtos e 

servizos financeiros. 

 
- Coñecer as recomendacións sobre seguridade cando se opere coa banca tradicional e 

electrónica. 
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- Analizar as distintas alternativas de aforro e investimentos, tendo en conta os seus riscos e 

os beneficios da diversificación. 
 
 
 
 
 
 
5.CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 
 

a) Comunicación Lingüística ( CCL ) 
 
 

A múltiple variedade de situación que presenta esta materia tales coma o traballo contextos, 

intercambios comunicativos, exposicións e argumentacións claras de ideas, así coma a 

proposición de alternativas de solución para acadar acordos dentro do grupo a través da 

negociación, contribúe á activación do coñecemento lingüístico do alumno. 
 
 
b) Competencia Matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía ( CMCCT) 

 
 

Cando o/a alumno/a plantexe un plan de negocio basándose nun razoamento lóxico e no uso de 

procesos matemáticos, debe ser capaz de emitir xuízos con fundamento sobre o valor engadido do 

proxecto, así como o beneficio e a viabilidade do mesmo. Ademáis, cando o alumno planifique as 

súas decisións financeiras persoais ou resolva problemas cotiás sobre consumo, ingresos e gastos 

habituais a través da elaboración de orzamentos familiares, utilizará ferrramentas matemáticas. 
 
 

c) Competencia Dixital ( CD ) 
 
 

A materia contribúe ao desenvolvemento desta competencia có uso das novas tecnoloxías, tanto 

para a búsqueda de información como para a presentación e exposición da mesma, que resulta 

imprescindible para tomar decisións sobre produtos financeiros, alternativas de investimentos e de 

aforro, tipos de xuro, etc. 
 
 
 

d) Aprender a Aprender ( CAA) 
 
 

A materia potencia mediante os proxectos de traballo individuais e grupais a competencia de 

aprender a aprender. Preténdese transmitir ao alumno un método de traballo xerador de valor para 

él mesmo e para a sociedade no seu conxunto, través de estratexias de planificación, de 

supervisión e de avaliación co fin de que o alumno plantéxese preguntas sobre hipotéticas 

situacións, para inicialo na búsqueda de respostas axeitadas e de aprendizaxe autónomo e 

significativo. 

 
e) Competencia Social e Cidadá ( CSC ) 
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Aprenderán a asumir responsabilidades, a comprender a dimensión multicultural da realidade 

social actual e como a actividade económica non pode ser allea a ela. Desenvolverán habilidades 

sociais relativas á xestión de conflitos e á necesidade de negociación presentes en calquera 

organización social 
 
 
Asumirán que a actividade económica e empresarial ten unha dimensión ética e unha 

responsabilidade social cada vez máis ineludibles. Así mesmo, os alumnos e as alumnas 

comezarán o exercicio da súa cidadanía achegándose ao contacto coa lexislación económica , ao 

coñecemento e exercicio dos dereitos e deberes dos cidadáns, partindo da dobre dimensión de 

patróns e traballadores. 
 
 
f) Sentido de iniciativa e espirito emprendedor ( CSIEE) 

 
 

A materia axuda aos estudantes a desenvolver a confianza en si mesmos e a motivación por 

actuar. Verán que todos temos ideas, como se poden seleccionar aquelas máis axeitadas e levalas 

á práctica. Contribúe a elevar a autoestima, a autocrítica e o coñecemento de si mesmo. A 

necesidade de tomar decisións, de elixir cun criterio propio, calculando os riscos e avaliándoos 

para despois asumir as consecuencias das nosas decisións, serán capacidades que se 

desenvolvan nesta materia. 
 
 
g) Conciencia e expresións culturais ( CCEC). 

 
 

Os/as alumnos/as estudarán as diferentes formas de organización económica e como estas 

formas repercuten no desenvolvemento do territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E PERFIL COMPETENCIAL 

 

 
 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

CC 
 
Temporalización 

 
Avaliación 

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 

1ª 

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 

1ª 

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 

1ª 
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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 

1ª 

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 

1ª 

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 

1ª 

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 

1ª 

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 

todas 

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 

todas 

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 

todas 

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 

todas 

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 

todas 

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 

2ª 

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 

2ª 

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 

2ª 

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 

todas 

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 

 
3ª 

IAEEB3.1.2.   Identifica   e   enumera   as   administracións   públicas 
implicadas  na  posta  en  marcha  da  empresa,  e  compila  por  vía 

- CD 
- CMCCT 

2 clases 3ª 
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telemática  os  principais documentos necesarios  para  a  posta  en 
funcionamento. 

- CSIEE   

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 

3ª 

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 

3ª 

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 

3ª 

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 

3ª 

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 

3ª 

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 

3ª 

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 

3ª 

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 3ª 

 
 
 

6. CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS 
 

O currículo desta materia está organizado en tres bloques. O primeiro “ Autonomía persoal, liderado 

e innovación”, está centrado na descrición das calidades e as destrezas persoais asociadas á iniciativa 

emprendedora, no repaso das decisión sobre o itinerario vital e a actuación como futuro/a traballador/a; 

no segundo bloque, “ Proxecto de empresa”, repásanse as principais áreas e función da empresa co 

obxecto de pór en marcha o proxecto empresarial xurdido da idea de negocio xerado previamente; e 

para finalizar, un bloque de “ Finanzas” que 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. 
 

 
 

 
AV CONTIDOS  

E.A. 
 

CC 
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1ª 

UD 1: O Itinerario formativo e profesional.( Bloque 1) - 
O autocoñecemento. 

- O itinerario formativo. 
 

- O itinerario profesional. 
 

- A elección dun itinerario. 
 

- O mercado laboral. 

 
 

IAEEB1.1.1 

IAEEB1.1.2 

IAEEB1.2.1 

 
 
 
 

CSIEE 
 

CAA 
CD 

UD 2: As relacións laborais. ( Bloque 1) 
- O dereito do traballo. 

 
- O contrato de traballo. 

 
- A seguridade social e o desemprego. 

 
- Os riscos laborais. 

 
 

IAEEB1.3.1 
IAEEB1.3.2 
IAEEB1.3.3 
IAEEB1.3.4 

 
 
 
 

CSC, CSIEE 
CMCCT,CCL 
CAA 

UD 3: A iniciativa emprendedora.( Bloque 1 ) 
- O emprendemento e a sociedade. 

 
- Os valores e as habilidades do emprendedor. 

 
 

IAEEB1.1.1 

 
 

CSIEE 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª 

UD 4: O proxecto emprendedor.( Bloque 2 ) 
- A idea emprendedora. 

 
- A empresa. 

 
- O plan de empresa. 

 
 

IAEEB2.1.1 
IAEEB2.1.2 
IAEEB2.1.3 
IAEEB2.1.4 
IAEEB2.2.1 
IAEEB2.2.2 

 
 
 
 

CSIEE 
CAA,CMCCT 
CD, CCL 

UD 5: O emprendemento e o mercado. ( Bloque 2) . 
- A empresa e o mercado. 

 
- Os produtos e os servizos. 

 
 

IAEEB2.3.1 
IAEEB2.3.2 
IAEEB2.3.3 

 
 

CCL, CSIEE 
CD, CMCCT 
CAA 

 
3ª 

UD 6: A constitución da empresa.( Bloque 3 ) - 
Os tipos de empresa. 

- A elección da forma xurídica. 
 

- Principais trámites de posta en marcha dunha empresa. 
 

- O apoio aos emprendedores. 

 
 
 
 

IAEEB3.1.1 
IAEEB3.1.2 
IAEEB3.1.3 
IAEEB3.1.4 

 
 
 
 

CSIEE 
CMCCT, CD 
CAA, CSC 

UD 7: As fontes de financiamento.( Bloque 3 ) - 
Os recursos financeiros. 
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 - Os produtos de aforro e financiación básica. 
 

- Financiación para emprendedores. 

IAEEB3.2.1 
IAEEB3.2.2 
IAEEB3.3.1 
IAEEB3.3.2 

CSIEE 
CMCCT 
CD, CAA 

UD 8: Os impostos. ( Bloque 3 ) 
- Os impostos do emprendedor. 

 
- Outros impostos 

 
 

IAEEB3.3.3 
IAEEB3.3.4 

 
 

CMCCT, CD 
CSIEE, CSC 
CAA 

 
 
 
 
 
 

7. 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. 

10  Desenvolver un Plan de Empresa, en todas as áreas, (marketing...). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
 

a) Metodoloxía específica da materia 
 
 

- Análise  dos  feitos,  valoración  de  alternativas,  pronóstico  de  efectos  e  posicións 

diferentes ante un mesmo problema. 
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- A realización de investigacións sinxelas que impliquen a aplicación práctica a un caso 

concreto da metodoloxía do razoamento económico axudará a entender a economía 

financeira 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 desenvolvidos 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. 
 

Ensinanza non presencial 
 
 

En caso de ter que suspenderse a asistencia ao centro de ensino debido á situación sanitaria 

actual, a metodoloxía que se empregará será a distancia e empregando a plataforma de 

videoconferencias que nos ofreza a Consellería de Educación. Asemade, as propostas de traballo 

que o alumnado teña que entregar e demais probas faranse, preferiblemente mediante a aula virtual 

do centro educativo. 

Non se desbota a posibilidade de empregar outros medios de comunicación co alumnado se o s 

anteriores non foran suficientes. 

 
b) 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 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. 
 
 

Recursos didácticos 
 

- Apuntamentos do profesor. 
 
 

- Libro IAEE da editorial Tulibro. 
 
 

- Revistas económicas: Emprendedores, expansión...... 
 
 

- Libros de editorias Editex, Anaya,... 
 
 

- Material de elaboración propia. 
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- Debates radiofónicos ou de TV para introducir temas de interese ou complementar as 

explicacións do profesorado. 
 

 
- Utilización de vídeos, curtametraxes, películas e outros materiais. 

 
 

- Utilización das novas tecnoloxías da información e comunicación. 
 
 
 
 
 

Webgrafía 

- www.finanzasparatodos.es 
 

-www.bicgalicia.com, 
 

 
-www.emprendedores.com  e outras páxinas de interese para emprendedores. 

 
 
 

Ensinanza non presencial 
En caso de ter que suspenderse a asistencia ao centro de ensino debido á situación sanitaria actual, os 

recursos empregados adaptaranse á ensinanza a distancia, mediante a realización de presentacións, 

videos-titoriais, materiais propios... 
 
 
 

9. RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE,COS OBXECTIVOS, CONTIDOS E AS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
 

 Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO  

Obx. Contidos Estándares de aprendizaxe C.C. 

 Bloque 1. Autonomía persoal, liderado e innovación  

e 
g 

B1.1.Autonomía e autocoñecemento. A 
iniciativa emprendedora e o/a 
empresario/a na sociedade. 

B1.2. Intereses, aptitudes e 
motivacións persoais para a carreira 
profesional. 

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.IAEEB 1.1.2. Investiga 
con medios telemáticos as áreas de 
actividade profesional do  seu 
contorno, os tipos de empresa que as 
desenvolve e os postos de traballo en 
cada  unha,  razoando  os  requisitos 

CAA 
CSC 

 
 
CSIEE 
CMCCT 
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  para   o   desempeño   profesional   en 
cada un deles. 

 

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 persoal. 

 
 
 
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 ao longo da 
vida. 

 
 
 
 
 
 
CAA 
CSIEE 
CCL 

 
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 

IAEEB1.3.1. Identifica as normas e as 
institucións que interveñen nas 
relacións entre os/as 
traballadores/as e as empresas, en 
relación 

CCL 
CMCCT 

 
 colectiva. 

B1.7.  Seguridade  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. 

co  funcionamento  do  mercado  de 
traballo. 

 

 
 
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 

 
 
 
IAEEB1.3.3. Describe as bases do 

sistema da Seguridade Social e as 
obrigas dos/das traballadores/as e 
dos/das 
empresarios/as dentro deste, así 
como as prestacións mediante 
procuras nas web 
institucionais, valorando a súa 
acción protectora ante as 
continxencias cubertas. 

CCL 
CSC 
CSIEE 
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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. 

CSIEE 
CAA 
CMCCT 

 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. 

 

 
IAEEB2.1.1. Determina a 

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

CSIEE 
CAA 

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

CSIEE 
CMCCT 
CD 

 
    

 
 
 
 
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. 

CSIEE 
CCL 
CMCCT 

 
 
IAEEB2.1.4. Elabora documentos 

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

CCL 
CSIEE 
CMCCT 
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b 
g 
h 

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

 
 
 
 
IAEEB2.2.1. Manexa como usuario/a de 

nivel básico aplicacións informáticas 
de control e seguimento de 
clientela, 
provedores/as e outros, aplicando as 
técnicas básicas de contabilidade, 
xestión financeira e comercial e 
administración de persoal, para a 
organización da información da 
empresa proxectada. 

CD 
CMCCT 
CAA 

 
 
 
 
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 
CSIEE 
CD 
CMCCT 

g 
h 
l 

B2.6. Actividades na empresa. Función 
de produción. Función comercial e de 
marketing. 

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 de márketing. 

 
CCL 
CSIEE 
CD 
CMCCT 

  
 
B2.7.  Axudas  e  apoio  á  creación  de 

empresas. 

 

 
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. 

 
 
CSIEE 
CMCCT 
CD 
CAA 

 
 

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

 
 
CD 
CMCCT 
CSIEE 
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 Bloque 3. Finanzas  

a 
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. 

  
IAEEB3.1.1. Distingue as formas 

xurídicas das empresas e indica as 
esixencias de capital e 
responsabilidades propias de cada 
tipo. 

CSIEE 
CMCCT 

 
 
 
IAEEB3.1.2. Identifica e enumera as 

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

CD 
CMCCT 
CSIEE 

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. 

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

financeira e a fiscalidade. 

CAA 
CSIEE 
CMCCT 

 
b 
f 
g 

B3.4. Fontes de financiamento das 
empresas: externas (bancos, 
axudas e subvencións, e 
crowdfunding) e internas 
(accionistas, investidores/as e 
aplicación de beneficios). 

B3.5. Produtos financeiros  e 
bancarios para pequenas e 
medianas empresas (PME): 
comparación. 

  
 
IAEEB3.2.1. Determina os 

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

CSIEE 
CMCCT 
CD 

 
 
 
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. 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

 
b 
f 
g 
l 
ñ 

B3.6. Planificación financeira das 
empresas. Estudo de viabilidade 
económicofinanceira. Proxección da 
actividade. Instrumentos de análise. 
Razóns básicas. 

B3.7. Impostos que afectan as 
empresas. 
Calendario fiscal. 

  
 
 
IAEEB3.3.1. Presenta un estudo de 

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

CD 
CSIEE 
CAA 
CMCCT 
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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  acaído 
para o proxecto de empresa. 

 

 
 
CAA 
CSIEE 
CMCCT 
CD 

 
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. 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

 
10. A AVALIACIÓN 

 
 

10.1 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
 

a) Para a avaliación inicial 
 
 

Farase un cuestionario con:  preguntas breves,  cuestións de actualidade económica, exercicios 

prácticos e a descrición de conceptos económicos, … para descubrir o que o alumnado coñece da materia. 
 

 
 

b) Para as avaliacións ordinarias 

Instrumentos de avaliación 

Exames e outras probas escritas. 

Nesta materia farase un ou varios exames por avaliación, sobre conceptos teóricos e prácticos. 
 

Actividades diarias 

• Elaboración de resumos, esquemas, gráficas e mapas conceptuais. 

• Comentario de textos. 

• Elaboración de sínteses. 

• Preguntas nas que se pide desenvolver un tema concreto. 

• Resolución de casos prácticos. 

• Procura de información e elaboración de traballos escritos. 
 
 

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 do seu xuízo crítico. 
 
 

Comportamento e actitude 
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O bo comportamento na aula e unha actitude correcta cara á asignatura, profesora e os/as compañeiros/as. 

Toda esta información será recollida nunha ficha individual. 

 

Ensinanza non presencial 
Debido á situación sanitaria provocada pola COVID-19, faise necesario ter en conta a 

posibilidade de que durante certos períodos de tempo as clases non sexan presenciais. Neste 

caso, os instrumentos de avaliación deberán adaptarse para conseguir que o alumnado se vexa 

prexudicado o menos posible. 

Na seguinte táboa recóllese a relación de estándares e instrumentos tendo en conta ambas 

posibilidades, ensinanza presencial e non presencial. 

1= Proba escrita (presencial ou telemática). 

2= Observación directa 

3= Traballos presentados 
 
 
 
 

Estándares de aprendizaxe Instrumentos 

 
Presencial Non presencial 

Bloque 1. Autonomía persoal, liderado e innovación   

IAEEB1.1.1. Identifica as calidades persoais, as actitudes, as aspi- 

racións e a formación propias das persoas con iniciativa emprende- 

dora, e describe a actividade dos/das empresarios/as e o seu papel 

na xeración de traballo e benestar social. 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 

3 

AEEB1.1.2. Investiga con medios telemáticos as áreas de activida- 

de profesional do seu contorno, os tipos de empresa que as desen- 

volven e os postos de traballo en cada unha, razoando os requisi - 

tos para o desempeño profesional en cada un deles. 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 

3 

IAEEB1.2.1. Deseña un proxecto de carreira profesional propia re- 

lacionando as posibilidades do ámbito coas calidades e as aspira- 

cións persoais, e valorando a opción do autoemprego e a necesida- 

de de formación ao longo da vida. 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 

3 

IAEEB1.3.1. Identifica as normas e as institucións que interveñen 

nas relacións entre os/as traballadores/as e as empresas, en rela- 

ción co funcionamento do mercado de traballo. 

 
1, 2, 3 

 
3 

IAEEB1.3.2. Distingue os dereitos e as obrigas que se derivan das 

relacións laborais, e compróbaos en contratos de traballo e docu- 

mentos de negociación colectiva. 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 

3 
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IAEEB1.3.3. Describe as bases do sistema da Seguridade Social e 

as obrigas dos/das traballadores/as e dos/das empresarios/as den- 

tro deste, así como as prestacións mediante procuras nas web insti- 

tucionais, valorando a súa acción protectora ante as continxencias 

cubertas. 

 
 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 
 

3 

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 acci- 

dente ou dano. 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 

3 

Bloque 2. Proxecto de empresa   

IAEEB2.1.1. Determina a oportunidade dun proxecto de empresa, 

identificando as características e tomando parte na actividade que 

a empresa desenvolve. 

 
1, 2, 3 

 
3 

IAEEB2.1.2. Identifica as características internas e externas da 

empresa en proxecto, así como os elementos que constitúen o 

contono específico desta (mercado, provedores/as, clientela, siste- 

mas de produción e/ou comercialización, almacenaxe, etc.). 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 

3 

IAEEB2.1.3. Describe a relación da empresa proxectada co seu 

sector, a súa estrutura organizativa e as funcións de cada departa- 

mento, e identifica os procedementos de traballo no desenvolve- 

mento do proceso produtivo ou comercial. 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 

3 

IAEEB2.1.4. Elabora documentos para a planificación das funcións 

da empresa en proxecto, tanto a longo como a curto prazo. 

 
1, 2, 3 

 
3 

IAEEB2.2.1. Manexa como usuario/a de nivel básico aplicacións in- 

formáticas de control e seguimento de clientela, provedores/as e ou- 

tros, aplicando as técnicas básicas de contabilidade, xestión finan- 

ceira e comercial e administración de persoal, para a organización 

da información da empresa proxectada. 

 
 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 
 

3 

IAEEB2.2.2. Transmite información entre as áreas e a clientela da 

empresa en proxecto, recoñecendo e aplicando técnicas de comuni- 

cación e negociación, e aplicando o tratamento protocolario axeita- 

do mediante medios telemáticos e presenciais. 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 

3 

IAEEB2.3.1. Crea materiais publicitarios e para a difusión dos pro- 

dutos e/ou servizos obxecto do proxecto, e elabora un plan de co- 

municación en internet e en redes sociais, aplicando os principios 

do márketing. 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 

3 
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IAEEB2.3.2. Desenvolve tarefas de produción e/ou comercializa- 

ción na empresa en proxecto segundo os plans de control prefixa- 

dos: simulando a toma de decisións para cumprir os prazos e os 

obxectivos establecidos e propondo melloras, mediante o traballo 

en equipo. 

 
 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 
 

3 

IAEEB2.3.3. Compila datos sobre os apoios á creación de empre- 

sas tanto do contorno próximo como do territorial, estatal ou euro- 

peo, e selecciona as posibilidades que se axusten ao proxecto de 

empresa formulado. 

 
 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 
 

3 

Bloque 3. Finanzas   

IAEEB3.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e indica 

as esixencias de capital e responsabilidades propias de cada tipo. 

 
1, 2, 3 

 
3 

IAEEB3.1.2. Identifica e enumera as administracións públicas impli- 

cadas na posta en marcha de empresas, e compila por vía tele- 

mática os principais documentos necesarios para a posta en fun- 

cionamento. 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 

3 

IAEEB3.1.3. Valora as tarefas de apoio, rexistro, control e fiscaliza- 

ción que realizan as autoridades no proceso de creación de em- 

presas, e describe os trámites que se deben realizar. 

 
1, 2, 3 

 
3 

IAEEB3.1.4. Selecciona a forma xurídica máis axeitada en cada 

caso segundo a actividade que se vaia desenvolver, o número de 

emprendedores/as, o alcance da responsabilidade que se vaia asu- 

mir, a complexidade organizativa, a dispoñibilidade financeira e a 

fiscalidade. 

 
 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 
 

3 

IAEEB3.2.1. Determina os investimentos necesarios para a posta 

en marcha dunha empresa, e distingue as principais partidas rela- 

cionadas nun balance de situación. 

 
1, 2, 3 

 
3 

IAEEB3.2.2. Caracteriza de xeito básico as posibilidades de finan- 

ciamento 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. 

1, 2, 3 3 

IAEEB3.3.1. Presenta un estudo de viabilidade económico-finan- 

ceiro a medio prazo do proxecto de empresa, aplicando condicións 

reais de produtos financeiros analizados e previsións de vendas, 

segundo un estudo do ámbito mediante unha aplicación informáti- 

ca tipo folla de cálculo, manexando razóns financeiras básicas. 

 
 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 
 

3 
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IAEEB3.3.2. Analiza os produtos financeiros máis axeitados de 

entre as entidades financeiras do ámbito para cada tipo de empre- 

sa, valorando o custo e o risco de cada un, e selecciona os máis 

acaído para o proxecto de empresa. 

 
 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 
 

3 

IAEEB3.3.3. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a 

súa actividade e a súa forma xurídica, sinala o funcionamento bá- 

sico do IAE, IVE, IRPF e IS, e indica as principais diferenzas entre 

eles. 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 

3 

IAEEB3.3.4. Valora a achega que supón a carga impositiva das 

empresas á riqueza nacional e ao sostemento das cargas do Esta- 

do. 

 
 

1, 2, 3 

 
 

3 

 

 
c) Para a avaliación extraordinaria 

 
 

Haberá unha proba extraordinaria para os/as alumnos/as que non superaron a materia na 

convocatoria ordinaria que constará dunha proba obxectiva sobre as aprendizaxes mínimas 

da materia.  
 
 
 
 
 
 

10.2 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

A nota de cada avaliación será numérica (de 0 a 10)  a cal será calculada en función dos 
seguintes criterios: 

 
 

A Exames (40%) 
 

En cada avaliación faranse un ou varios exames, que serán probas obxectivas nas que os/as 

alumnos/as terán que resolver cuestións teóricas e prácticas. 

B Traballos diarios propostos. (50%) 

C Comportamento e actitude (10%) 

O bo comportamento e actitude fronte á materia, a profesora e os compañeiros suporá un punto da 

nota final. Ese punto teno todo o alumnado, o cal a medida que o seu comportamento non sexa adecuado 

(como p.e. interromper a clase, non realizar as tarefas, molestar aos compañeiros/as...), irase reducindo en 

0,10 décimas cada dúas chamadas de atención por sesión. 

A nota final da avaliación será a suma dos tres apartados anteriores (A,B,C). Os redondeos á 

alza realizaranse a partires do 0,5, deste xeito o aprobado da materia está no 4,5. 

O alumno/a que non acade o 4,5 fará unha proba de recuperación de todo o trimestre. 
 

A nota final da materia é a media aritmética das notas acadadas nos trimestres anteriores, se fose 

inferior ao 4,5 terá que acudir á convocatoria extraordinaria. Esta proba será sobre os contidos mínimos 
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da materia que terá unha valoración de 10 puntos, para superar dita proba será necesario obter unha 

cualificación de 5 puntos. 

Ensinanza non presencial 
No caso de que a situación sanitaria provoque a suspensión das clases presenciais, a 

entrega das actividades propostas (comentarios de texto, exercicios, probas na aula virtual...) 

sumaranse ás calificacións que xa foran obtidas mediante probas obxectivas ordinarias. Sendo 

estas actividades valoradas sempre a favor do alumnado, tendo como principal propósito evitar o 

descolgue académico. 

Así, dependendo do momento e duración dos períodos de non presencialidade no centro, 

estas porcentaxes da cualificación variarán. 
 
 

Perda do dereito á avaliación continua 

No caso no que un alumno ou alumna perda o dereito a avaliación continua, terá dereito 

exclusivamente á asistencia a clase en calidade de alumno oínte. Para a obtención de 

cualificacións farase unha proba obxectiva escrita ao rematar o curso referida aos contidos 

mínimos especificados nesta programación, na que deberá acadar unha cualificación de cinco 

puntos para superar a materia. 
 
 
 
 
 

11. INDICADORES DE LOGRO 
 

a) Avaliación do proceso de ensino 
 
 

O proceso de ensino avaliarase a partir dos criterios de avaliación da materia que se 

concretan nos estándares de aprendizaxe sinalados anteriormente para cada contido, a súa vez 

ditos estándares de aprendizaxe concretaranse nos seguintes indicadores de logros ( rúbricas) que 

utilizaránse para avaliar a materia: 

 
5 Nivel excepcional de desempeño, excedendo todo o esperado. 

 
- Propón e desenvolve novas accións. 

 
- Resposta completa. 

 
- Explicacións claras do concepto. 

 
- Identifica todos os elementos importantes. 

 
- Provee bos exemplos. 

- Ofrece información que vai máis alá do ensinado na clase. 

 
- Inclúe todos os elementos requiridos na actividade. 

4 Nivel de desempeño que supera o esperado. Mínimo nivel de erro, altamente 
recomendable. 
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 - Resposta bastante completa. 
 

- Presenta comprensión do concepto. 
 

- Identifica bastantes dos elementos importantes. 
 

- Ofrece información relacionada ao ensinado na clase. 

- Inclúe unha alta porcentaxe dos elementos requiridos na actividade. 

3 Nivel de desempeño estándar. Os erros non constitúen ameaza. 
 

- A resposta reflicte un pouco de confusión. 
 

- Comprensión incompleta ou parcial do concepto. 
 

- Identifica algúns elementos importantes. 
 

- Proveu información incompleta do discutido na clase. 

- Inclúe algúns elementos dos requiridos na actividade. 

2 Nivel de desempeño por debaixo do esperado. Presenta frecuencia de erros. 
 
 

- Amosa pouca comprensión do problema. 
 

- Non logra demostrar que comprende o concepto. 
 

- Omite elementos importantes. 
 

- Fai mal uso dos termos. 

- Faltan moitos elementos dos requiridos na actividade. 

1 Non satisface practicamente nada dos requirimentos de desempeño. 
 

- Non comprende o problema. 
 

- Omite as partes fundamentais do concepto. 
 

- Presenta concepcións erróneas. 
 

- Vago intento de respostar. 

- Faltan moitos elementos dos requiridos na actividade. 

 
A relación entre os indicadores de logro necesarios para acadar os estándares de aprendizaxe 

establécese na seguinte táboa: 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ▪ INDICADORES DE LOGRO 
 
▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

 
▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

 
▪ 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 ao longo da 
vida. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

 
▪ IAEEB1.3.3. Describe as bases do sistema da Seguridade 

Social e as obrigas dos/das traballadores/as e dos/das 
empresarios/as dentro deste, así como as prestacións 
mediante procuras nas web institucionais, valorando a súa 
acción protectora ante as continxencias cubertas. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

 
▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

 
▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 
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▪ IAEEB2.1.4. Elabora documentos para a planificación das 
funcións da empresa en proxecto, tanto a longo como a 
curto prazo. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

 
▪ IAEEB2.2.1. Manexa  como usuario/a  de  nivel básico 

aplicacións informáticas de control e seguimento de 
clientela, provedores/as e outros, aplicando as técnicas 
básicas de contabilidade, xestión financeira e comercial e 
administración de persoal, para a organización da 
información da empresa proxectada. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

 
▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

 
▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

 
▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

 
▪ IAEEB2.3.3. Compila datos sobre os apoios á creación de 

empresas tanto do contorno próximo como do territorial, 
estatal ou europeo, e selecciona as posibilidades que se 
axusten ao proxecto de empresa formulado. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

 
▪ IAEEB3.1.2. Identifica e enumera as administracións 

públicas implicadas na posta en marcha de empresas, e 
compila por vía telemática os principais documentos 
necesarios para a posta en funcionamento. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

 
▪ IAEEB3.1.2. Identifica e enumera as administracións 

públicas implicadas na posta en marcha de empresas, e 
compila por vía telemática os principais documentos 
necesarios para a posta en funcionamento. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

 
▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

27  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DPTO ECONOMÍA “IES ISIDRO PARGA PONDAL” 
 

 
▪ IAEEB3.1.4. Selecciona a forma xurídica máis axeitada en 

cada caso segundo a actividade que se vaia desenvolver, o 
número de emprendedores/as, o alcance da 
responsabilidade que se vaia asumir, a complexidade 
organizativa, a dispoñibilidade financeira e a fiscalidade. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

 
▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

 
▪ IAEEB3.3.1. Presenta un estudo de viabilidade 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

 
▪ 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 acaído para o proxecto de empresa. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

 
▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

 
 

b) Avaliación da práctica docente. 
 

Ao remate do curso pasarei unhas enquisas nas que os alumnos valorarán a labor docente do 

profesor. Unha vez analizadas ditas enquisas introducirei os cambios pertinentes, que permitan 

mellorar a labor docente, na programación do próximo curso. 

Durante o curso utilizarei unha serie de rúbricas para reflexionar sobre a miña práctica docente, en 

concreto sobre os seguintes aspectos: 

- Planificación 
 
 

- Motivación ao alumnado. 
 
 

- Desenvolvemento da ensinanza 
 
 

- Seguimento e avaliación do proceso de ensinanza aprendizaxe. 
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1.- Planificación 

  
INDICADORES 

 
VALORACIÓN 

PROPOSTAS 
DE MELLORA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
L 
A 
N 
I 
F 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 

1.  Programa a materia tendo en conta os estándares de 
aprendizaxe previstos. 

  

2.  Programa a materia tendo en conta o tempo dispoñible 
para o seu desenvolvemento. 

  

3. Selecciona e secuencia de forma progresiva os 
contidos da programación de aula tendo en conta as 
particularidades de cada un dos grupos de 
estudantes. 

  

4.   Programa actividades e estratexias en función dos 
estándares de aprendizaxe. 

  

5. Planifica as clases de modo flexible, preparando 
 

actividades e recursos axustados á programación de 
aula e as necesidades e os intereses do alumnado. 

  

6. Establece os criterios, procedementos e os 
instrumentos de avaliación e autoavaliación que 
permiten facer seguimento do progreso de 
aprendizaxe dos alumnos. 
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2.- Motivación ao alumnado 

  
INDICADORES 

 
VALORACIÓN 

PROPOSTAS 
DE MELLORA 

 
 
 
 
M 
O 
T 
I 
V 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 
D 
O 

 
A 
L 
U 
M 
N 
A 
D 
O 

1. Proporciona un plan de traballo ao principio de cada 
unidade 

  

2. Plántella situacións que introduzan a unidade (lecturas, 
debates, diálogos). 

  

3.   Relaciona as aprendizaxes con aplicacións reais ou 
coa súa funcionalidade. 

  

4. Informa  sobre  os  progresos  conseguidos  e  as 
dificultades encontradas. 

  

5.  Relaciona os contidos e as actividades cos intereses 
do alumnado. 

  

6. Estimula a participación activa dos estudantes na 
clase. 

  

7. Promove a reflexión dos temas tratados.   

 
 
 
 
 
 
3.- Desenvolvemento da ensinanza 

  
INDICADORES 

 
VALORACIÓN 

PROPOSTAS DE 
MELLORA 

D 
E 
S 
E 
N 
V 
O 
L 
V 
E 
M 
E 
N 
T 

1. Resume as ideas fundamentais discutidas antes de 
pasar a unha nova unidade con mapas conceptuais ou 
esquemas. .. 

  

2. Cando introduce conceptos novos, os relaciona cos xa 
coñecidos, intercala preguntas aclaratorias, pon 
exemplos.... 

  

3.  Ten  predisposición  para  aclarar  dúbidas  e  ofrecer 
aclaracións dentro e fora das clases. 

  

4.  Optimiza o tempo dispoñible para o desenvolvemento 
de cada unidade didáctica. 
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O 
 

D 
A 

 
E 
N 
S 
I 
N 
A 
N 
Z 
A 

5.  Utiliza axuda audiovisual ou de outro tipo para apoiar 
os contidos na aula. 

  

6. Promove  o  traballo  cooperativo  e  mantén  unha 
comunicación fluída cos alumnos. 

  

7.  Desenvolve  os  contidos  dunha  forma  ordenada  e 
comprensible para os alumnos. 

  

8. Prantexa actividades que permitan a adquisición dos 
estándares de aprendizaxes e as destrezas propias 
da etapa educativa. 

  

9. Prantexa actividades grupais e individuais.   

 
 
 
4.- Seguimento e avaliación do proceso de ensinanza e aprendizaxe 

  
INDICADORES 

 
VALORACIÓN 

PROPOSTAS DE 
MELLORA 

S 
E 
G 
U 
I 

M 
E 
N 
T 
O 

 
E 

 
A 
V 
A 
L 
I 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 
D 
O 

 
P 
R 
O 
C 
E 
S 
O 

1.  Fai a avaliación inicial ao principio de curso para axustar a 
programación ao nivel dos alumnos. 

  

2. Detecta os coñecementos previos de cada unidade 
didáctica. 

  

3.  Revisa, con frecuencia,os traballos propostos na  aula 
e fora dela. 

  

4. Proporciona  a  información  necesaria  sobre  a 
resolución das tarefas e como pode melloralas. 

  

5. Corrixe e explica os traballo e as actividades dos 
alumnos , e da pautas para a mellora dos seus 
aprendizaxes. 

  

6. Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan 
de maneira equilibrada a avaliación dos diferentes 
contidos. 

  

7. Favorece os procesos de autoavaliación e 
coavaliación. 
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D 
E 

 
E 
N 
S 
I 
N 
O 

 
A 
P 
R 
E 
N 
D 
I 
Z 
A 
X 
E 

8. Propón novas actividades que faciliten a adquisición 
de obxectivos cando estes non foron acadados 
suficientemente. 

  

9.   Propón novas actividades de maior nivel cando os 
obxectivos foron acadados con suficiencia. 

  

10.  Utiliza diferentes técnicas de avaliación en función dos 
contidos, o nivel do alumnado, etc. 

  

 
 
 
 
 
 
 
12. PROGRAMA DE RECUPERACION E REFORZO 

 
 
 
a) Das materias pendentes de cursos anteriores 

 
A materia non se imparte en cursos anteriores. 

 
 
 
 
b) Das materia do propio curso 

 
Os alumnos/as que presenten dificultades de aprendizaxe, en cada avaliación, se lles 

entregará unha relación de exercicios nos que se traballarán os contidos mínimos. 
 
 
 
 
 
 
13. MEDIDAS CONSECUENCIA DA AVALIACIÓN INICIAL 

 
Unha vez analizado o cuestionario inicial que se lle pasa ao alumnado, e se de dito análise se 

desprenden carencias colectivas e individuais, procederase do seguinte xeito. 
 
 

- Carencias colectivas.- Durante unha semana dedicarei as clases á impartición de 

conceptos clave que permitan seguir a materia sen dificultade, ademais axustarei a 

programación ao nivel do alumnado. 
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- Carencias individuais.- Os/as alumnos/as que presenten dificultades, recibirán un 

reforzo da materia, durante o tempo que dure esa carencia, no que lles trasladarei os 

conceptos e os procedementos mínimos para poder seguir a materia sen dificultade. 
 
 
 
 
14. MEDIDAS DE ATENCION Á DIVERSIDADE 

 
Intentarase facer un esforzo para atender a cada alumno ou alumna da forma máis 

personalizada posible, tendo en conta o seu nivel de coñecementos e capacidades que posúe, as 

súas motivacións e ritmo de aprendizaxe, etc. Naquelas ocasións en 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. 

 
Como actividades de detección de coñecementos previos faremos: 

- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo docente, có fin de facilitar 

unha idea precisa sobre de onde se parte. 

- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión 

da unidade, tomando nota das dificultades atopadas. 

Como actividades de consolidación faremos: 
 
- Realización de exercicios apropiados e todo o abundantes e variados que sexa preciso, có fin de 

afianzar os contidos traballados na unidade. 
 
 
 
 
 
15. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 

 
Non se programan actividades complementarias fora do centro nin extraescolares. Iranse 
concretando as complementarias dentro do centro nas actas mensuais do departamento.  

 
16. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR 

 
Anexo Nº 2 

 
 
17. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 

 
 
Anexo Nº 3 

 
 
18. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 
Dende o comezo do curso orientarase aos alumnos/as sobre os estudos que  teñan 

relación coa economía, facilitándolles documentación e as indicacións que procedan. 
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19. PROGRAMA DE EDUCACION EN VALORES (TRANSVERSAL) 
 

Como contribución ao desenvolvemento integral do alumnado, incorpóranse de forma 

transversal á materia, en torno á educación en valores democráticos, contidos que a nosa 

sociedade demanda, tales como a educación para a tolerancia, para a paz, a educación para a 

convivencia, a educación intercultural, para a igualdade entre sexos, e principalmente a 
educación do consumidor, destacamos os seguintes: 

 
 
Educación cívica e constitucional 
- Utilizar os coñecementos económicos adquiridos para adaptar unha postura crítica e flexible ante 

os grandes problemas que plantexan o desenvolvemento e o subdesenvolvemento económico. 

- Analizar as informacións que aparecen nos medios de comunicación en relación cos problemas 

sociais, culturais e medioambientais, e valoralas dende un punto de vista económico. 

- Recoñecer a importancia da formación persoal para o desenvolvemento do capital humano e a 
riqueza. 

- Analizar a relación existente entre consumo abusivo, medio ambiente e pobreza. 

Educación do consumidor 
- Valorar a importancia das estatísticas económicas como medio para coñecer a realidade. 

- Analizar o funcionamento dunha economía de mercado. 

- Recoñecer o dobre papel das economías domésticas, como consumidores e como produtores. 

- Valorar criticamente as necesidades de consumo creadas a través de técnicas abusivas. 
Educación para a paz 

- Recoñecer  a  importancia  dunha  actitude  non  desprezativa  fronte  a  outras  posturas  para  a 

correcta evolución económica, política e social. 

- Valorar as aportacións da economía ao benestar social e a mellora da calidade de vida. 

- Valorar a importancia da actitude individual respecto ao progreso económico e o funcionamento 

dos sistemas económicos e da empresa. 

 
20. SISTEMA PARA A ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS 

 
Aproveitar a avaliación inicial para determinar os coñecementos previos. 

A maiores farase un cuestionario grupal e oral sobre os conceptos fundamentais que se van 

traballar neste cursos, relacionándoos coa actualidade económica. 
 
 
Como actividades de detección de coñecementos previos faremos: 

 
 
- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo docente, có fin de facilitar 

unha idea precisa sobre de onde se parte. 

- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión 

da unidade, tomando nota das dificultades atopadas. 
 
 
 
21. PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN 

 
Cando finalice cada avaliación o profesor deberá cotexar : 

34  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DPTO ECONOMÍA “IES ISIDRO PARGA PONDAL” 
 

- Se o tempo adicado a cada tema coincide co previsto na programación. 
 

 
- Se a maioría dos estudantes alcanzaron os obxectivos mínimos. 

 

 
- Se os materiais empregados son os adecuados. 

 

 
Dita información deberá estar reflectida nos informes do departamento. 

 
 

Ao remate do curso pasarei unhas enquisas nas que os/as alumnos/as valorarán a labor 
docente do profesor. 

 

 
 
 
 
 
22. CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO E AOS PAIS 

 
Ao  comezo  do  curso  informarase  aos  alumnos  e  aos  pais/nais/titores  dos  seguintes 

apartados da programación: 

 
1 Contidos temporalizados. 

2 Criterios de avaliación 

3 Estándares de aprendizaxe /mínimos 

4 Instrumentos de avaliación. 

5 Criterios de cualificación. 

6 Programa de recuperación pendentes 

a Proced./ instrumentos avaliación de pendentes 

b Criterios cualificación de pendentes 
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ASPECTOS ESPECÍFICOS DA MATERIA ECONOMÍA ( 4º ESO) 
 

4. OBXECTIVOS DA MATERIA DE ECONOMÍA ( 4º ESO) 
 
 

En relación cos contidos propostos para a ESO, establecemos para a materia de Economía de 4º 

da ESO os seguintes obxectivos: 

- Integrar o concepto de economía como ciencia da elección. Identificar os principais 

axentes económicos, a súa actuación e as relacións entre eles. Valorar críticamente o 

impacto das accións dos axentes económicos sobre o entorno. 

- Adquirir e empregar vocabulario económico con precisión e rigor, de xeito que permita 
coñecer, valorar e interpretar a realidade económica e social que nos rodea. 

- 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. 

- Coñecer, controlar e xestionar as variables de ingresos e gastos dun orzamento persoal e 

saber decidir con racionalidade entre as distintas alternativas económicas da vida persoal 

e relacionalas co benestar propio e social. 

- Analizar o papel do diñeiro no funcionamento da sociedade. Valorar o aforro como medio 
para acadar logros persoais. 

- Explicar o papel do sector público, como garante do marco de actuación e como axente 

económico. Valorar críticamente os efectos da súa actuación ou ausencia de actuación 

respecto á igualdade e o benestar dunha sociedade. 

- Diagnosticar os efectos da inflación como elemento distorsionador das decisións que 
toman os axentes económicos nunha sociedade. 

- Analizar as características principais do mercado de traballo, as políticas de emprego e 
valorar as oportunidades que presenta. 

- Coñecer e valorar as vantaxes que supón o comercio internacional. 
 

- Buscar, seleccionar, comprender e valorar noticias económicas procedentes das distintas 
fontes. 
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- Facer tarefas en grupo e participar en debates cunha actitude construtiva, cr´tica e 

tolerante, fundamentando de forma axeitada as opinións e valorando o diálogo como unha 

vía necesaria para a solución dos problemas económicos. 
 
 
 
 
 
 
5.CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 
A materia de Economía na ESO contribúe xunto có resto a que o/a alumno/a adquira as 

capacidades que se buscan con cada competencia clave, pero tería especialmente a finalidade de 

desenvolver as competencias matemática, social e cívica, iniciativa e espírito emprendedor, 

ademais da competencia financeira que se engade de maneira extracurricular. 

Aínda que cada materia contribúe de maneira distinta á adquisición destas competencias básicas, 

o currículo de Economía contribúe especialmente ao seu desenvolvemento desta maneira: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 
 

A finalidade da materia de Economía radica en acadar un dominio na competencia comunicativa 

dos alumnos, para que ao remate da etapa educativa adquiran a capacidade de entender noticias 

básicas relacionadas coa economía na prensa xeneralista, así como recibir, entender e emitir 

mensaxes de contido económico correctamente. 

A materia de Economía contribuirá á adquisición desta competencia mediante a introdución de 

lecturas ao longo de todos os temas, comentarios de texto periodísticos ou a confección de 

actividades específicas de búsqueda de información, de debate e análise. 

b) Competencia matemática. 
 

A adquisición desta competencia suporá que o alumno teña a capacidade de poñer en práctica 

procesos de razoamento que lle leven á solución de problemas da vida cotiá. A competencia levará 

tamén a que poda razoar os problemas para extraer información, sendo capaz de identificar a 

validez dos razoamentos e dos resultados obtidos. 

A materia contribúe á adquisición desta competencia coa introdución de ferramentas matemáticas 

para a resolución de problemas, ademais da lectura e interpretación de gráficos e a resolución de 

problemas baseados na aplicación de expresións matemáticas. 

c) Competencia no tratamento da información e competencia dixital. 
 

A nosa materia contribúe a potenciar esta competencia polo feito de ter como obxectivo 

proporcionar coñecementos e destrezas para búsqueda e selección de información 

fundamentalmente en prensa escrita. A búsqueda de información require o uso axeitado de 

bibliotecas, hemerotecas e o dominio das novas tecnoloxías da información para obter o máximo 

aproveitamento na fase de documentación á hora de facer traballos de investigación. A realización 

guiada destas búsquedas constituirá un medio para o desenvolvemento da competencia dixital; a 

elo tamén contribúe, o uso que esta materia fai dos novos medios de comunicación dixitais que 

implican un uso social e participativo que os alumnos deben coñecer, valorar e utilizar de xeito 

crítico e responsable. 
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d) Competencia para aprender a aprender. 
 

A adquisición desta competencia debe permitir ao alumno poder iniciar, organizar e persistir no 

aprendizaxe. 

Búscase, a través do modo no que se presentan os contidos e do tipo de actividades 

plantexadas, que o estudante se sinta protagonista do proceso e do resultado do seu aprendizaxe 

e, finalmente, de que chegue a acadar as metas propostas. 

Inténtase  presentar  unha  serie  de  contidos  de  carácter  práctico  para  achegar  ao  alumno  á 

realidade que o rodea con capacidade crítica e reflexiva. 

e) Competencia social e cívica. 
 

A Economía é unha ferramenta poderosa para a interpretación do mundo e poder abordar os 

fenómenos e problemas sociais en distintos contextos. Para poder participar na sociedade 

democrática, é fundamental adquirir os coñecementos que permitan comprender e analizar de 

maneira crítica as opinións e comportamento dos demais, respectando a diversidade. 

A  materia  de  Economía  busca  formar  un  espírito  crítico  e  reflexivo  no  alumnado  sobre  os 

problemas económicos da nosa sociedade e o modo de resolvelos. 

f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
 

A consecución da competencia nos alumnos permitirá conseguir futuros cidadáns emprendedores 

que participen e melloren a sociedade de modo activo. 

Os contidos desta materia buscan no alumnado fomentar a súa capacidade de pensamento 

creativo, aspecto fundamental para o nacemento dos emprendedores. As actividades de análise, 

debate, traballo en grupo, autoavaliación , resolución de problemas e de toma de decisións 

son unha constante en todos os temas. 
 
 

g) Conciencia e expresións culturais. 
 

Dentro dos contidos trátase a globalización que tamén ten un compoñente cultural que esixe por 

parte do alumnado unha actitude crítica e reflexiva. 

h) “Competencia financeira”. (Extracurricular) 
 

Búscase a adquisición de capacidades que lles permitan a toma de decisións intelixentes en 

materia financeira , mantendo unha actitude crítica e analítica ante todas as ofertas que se lles 

presenten. Os contidos plantexados abordan a planificación de gastos, a elaboración de 

orzamentos, o fomento do aforro como medio para a consecución da seguridade financeira no 

longo prazo. O alumno debe ser capaz de xestionar de forma efectiva os seus gastos ou as 

débedas a curto prazo, acadando así os seus obxectivos persoais. 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, PERFIL COMPETENCIAL E TEMPORALIZACIÓN 
 

Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Avaliación 

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 

- CCL 
- CSC 

3 clases todas 
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teñen consecuencias.    
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 

1ª 

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

-CCL 3 clases todas 

ECB1.2.2. Diferencia entre economía positiva e economía 
normativa. 

- CAA 
- CSC 1 clase 1ª 

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

- CD 
- CMCCT 2 clases 1ª 

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

- CMCCT 
- CSC 2 clases 1ª 

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

- CMCCT 
- CSC 

 
2 clases 

1ª 

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 

1ª 

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 

1ª 

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 

1ª 

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

- CMCCT 
- CSC 2 clases 1ª 

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

- CD 
-CSC 1 clase 1ª 

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 

2ª 

 
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 

2º 

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 

2ª 

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

- CSC 2 clases 2ª 

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 

2ª 

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

- CAA 
- CD 
- CMCCT 

 
 
3 clases 

2ª 

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

- CAA 
- CD 
- CMCCT 

 
2 clases 

2ª 

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 

2ª 
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ECB3.3.1. Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control 
do gasto. 

- CAA 
- CSC 3 clases 2ª 

ECB3.3.2. Analiza as vantaxes e inconvenientes do 
endebedamento, valorando o risco e seleccionando a decisión 
máis axeitada para cada momento. 

- CAA 
- CSC 

 
4 clases 

2ª 

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

- CCL 
- CMCCT 3 clases 2ª 

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 

2ª 

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

- CAA 
- CD 

 
2 clases 

2ª 

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 

2ª 

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 

2ª 

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 

2ª 

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

- CD 
- CMCCT 1 clase 2ª 

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 

2ª 

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 

2ª 

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 

2ª 

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

- CCL 
- CMCCT 
- CSC 

 
2 clases 

2ª 

ECB4.3.2. Interpreta gráficos representativos da distribución da 
renda 

- CAA 
- CD 
- CMCCT 

 
1 clase 

2ª 

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

- CCL 
- CSC 2 clases 3ª 

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

- CCL 
- CMCCT 
- CSC 

 
2 clases 

3ª 

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

- CD 
- CMCCT 2 clases 3ª 

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

- CCL 
- CMCCT 
- CSC 

 
2 clases 

3ª 

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

- CD 
- CSC 2 clases 3ª 

ECB5.2.3. Investiga e recoñece vieiros e tendencias de emprego. - CAA 
- CD 1 clase 3ª 

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 

3ª 
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ECB6.1.2.   Explica   as   razóns   que   xustifican   o   intercambio 
económico entre países e que inflúen nel. 

- CCL 
- CSC 2 clases 3ª 

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

- CAA 
- CD 
- CSC 

 
2 clases 

todas 

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

- CCL 
- CD 
- CSC 

 
2 clases 

3ª 

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 

3ª 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS 
 

O currículo desta materia está organizado 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. No bloque 2 ( Economía e 

empresa) analízase o papel e o funcionamento da empresa na economía. No bloque 3 ( Economía 

persoal) estúdase a transcendencia das decisión económicas na vida das persoas. No bloque 4 

( Economía e ingresos e gastos do Estado) repásase o papel estatal no funcionamento económico 

a través  dos seus  ingresos e gastos. No bloque 5 ( 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. No bloque 6 ( Economía intenacional) 

faise un breve repaso do funcionamento do sector exterior da economía. 
 

 
 

 
AV. 

 
CONTIDOS 

 
 

E.A. 

 
 

CC 

1ª UD 1: Economía, a ciencia útil .( Bloque 1 ) 
- Que é a economía?. 

 
- A necesidade de elixir 

 
- O estudo da economía 

 

 
 

ECB 1.1.1 
ECB 1.1.2 
ECB 1.2.1 
ECB 1.2.2 
ECB 1.3.2 

 

 
 

CCL. CSC 
CAA, CD 
CMCCT 

 
 UD 2: Produción e crecemento. ( Bloque 1) - 

Os factores de produción. 

- Os sectores económicos. 

- A fronteira de posibilidades de produción. 

- O crecemento económico. 

 
 
 
 

ECB 2.2.1 
ECB 2.2.2 
ECB 1.2.1 
ECB 1.2.3 
ECB 1.3.2 

 
 
 
 

CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 
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 UD 3: Mercados e empresa.( Bloque 2 ) 
- Que tecnoloxía utilizar? 
- Custos e ingresos: O beneficio empresarial. 
- As funcións das empresas. 
- Mercados, empresas e familias.. 

 

 
 

ECB 1.3.1 
ECB 2.2.1 
ECB 2.4.1 

 

 
 

CMCCT 
CSC 
CD 

UD 4: A empresa e o seu contexto.( Bloque 2 ) 
- Tipos de empresas. 
- Elementos da empresa. 
- A responsabilidade social corporativa. 
- Financiación empresarial. 
- Obrigacións das empresas. 

 
 
 
 

ECB 2.1.1 
ECB 2.1.2 
ECB 2.1.3 
ECB 2.3.1 
ECB 2.5.1 
ECB 2.5.2 

 
 
 
 
 

CMCCT 
CSIEE 
CAA, CD 
CSC, CCL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª 

UD 5: Planificación financeira.( Bloque 3 ) 
- O aforro. 
- Como se fai un orzamento? 
- Os plans de pensións privados. 

 

 
 

ECB 3.1.1 
ECB 3.1.2 
ECB 3.1.3 
ECB 3.2.1 
ECB 3.3.1 

 

 
 

CAA, CD 
CMCCT 
CSIEE 
CSC 

UD 6: Saúde financeira. ( Bloque 3). 
- Os investimentos. 
- As débedas. 
- O contrato de seguro. 

 

 
 

ECB 3.2.1 
ECB 3.3.1 
ECB 3.3.2 
ECB 3.5.1 

 

 
 

CAA, CSIEE 
CAA 
CSC, CCL 
CMCCT 

UD 7: O diñeiro e as súas formas. ( Bloque 3) 
- O diñeiro. 
- Contas bancarias. 
- Relacións bancarias. 
- As tarxetas. 

 
 
 
 

ECB 3.4.1 
ECB 3.4.2 
ECB 3.4.3 
ECB 3.4.4 

 
 
 
 

CCL. CMCCT 
CAA,CD 

UD 8: Produción e prezos.( Bloque 5) 
- A perspectiva macroeconómica. 
- Crecemento e produción. 
- A inflación. 
- Os indicadores da inflación. 
- O prezo do diñeiro. 

 
 
 
 

ECB 5.1.1 
ECB 5.1.2 
ECB 5.1.3 

 
 
 
 

CCL,CSC 
CMCCT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ª 

UD 9: O mercado de traballo. ( Bloque 5 ) 
- O desemprego. 
- As estatísticas de emprego. 
- A política de emprego. 
- Tendencias e nichos de emprego. 

 
 
 
 

ECB 5.2.1 
ECB 5.2.2 
ECB 5.2.3 

 
 
 
 

CCL, CMCCT 
CSC, CD 
CAA 

UD 10: As contas do Estado.( Bloque 4 ) - 
O papel do Estado. 

ECB 4.1.1 
ECB 4.1.2 
ECB 4.1.3 

 
CMCCT, CSC 
CD, CCL 

- A política fiscal. 
- Os orzamentos xerais do Estado. 

ECB 4.1.4 
ECB 4.2.1 
ECB 4.3.1 

 

UD 11: O comercio internacional e a U. E. ( Bloque 6 ) 
- O comercio internacional. 
- Proteccionismo fronte a libre comercio. 
- A integración económica. 

 
 
 
 

ECB 6.1.1 
ECB 6.1.2 
ECB 6.1.4 

 
 
 
 

CAA, CSC 
CCL, CD 
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 - A Unión europea. 
- 

  

UD 12: A globalización e os desequilibrios da economía mundial. 
( Bloque 6) 

- A globalización. 
- Os problemas medioambientais. 
- Desigualdades e subdesenvolvemento. 
- O desenvolvemento sostible. 

 
 
 
 
 
 

ECB 6.1.3 
ECB 6.1.5 

 
 
 
 
 
 

CAA, CD 
CSC 

 
 
 
 
 

7. GRAO MÍNIMO 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. 
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- 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. 

 
 
 
 
 

8. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
 
 
 

a) Metodoloxía específica da materia 
 
 

Para acadar os obxectivos desta materia, plantexarase un proceso de ensinanza e aprendizaxe 

esencialmente práctico, de tal xeito que se forme ao alumnado coas capacidades e coñecementos 

necesarios para que poda entender a realidade económica que nos rodea e ser crítico con ela. 

Neste curso a metodoloxía vese fortemente influenciada pola situación sanitaria causada pola 

COVID-19. 

Terase en conta : 
• Relacionar o proceso de ensinanza aprendizaxe coa vida real. 

• Facilitar a construción de aprendizaxes significativos, relacionando o que o alumno/a xa 

sabe cos novos contidos. 

• Favorecer a capacidade de aprender a aprender. 

• Crear un clima de aceptación e cooperación fomentando a participación activa na aula. 

• A  metodoloxía  utilizada  combinará  estratexias  de  exposición  e  de  indagación  ou 

descubrimento, que dependerá do tipo de contido. 

O aprendizaxe dos contidos farase a través de: 

• Realización de traballos de investigación individual. 

• O estudo de casos reais. 

• Realización de debates sobre temas económicos de actualidade ou visitas a empresas ou 

organismos económicos. 

• Os estudos de casos e a incorporación das TIC formarán parte da metodoloxía da materia así 

como o seguimento dos principais medios de comunicación ao alcance do alumnado. 

Ensinanza non presencial: 
En caso de ter que suspenderse a asistencia ao centro de ensino debido á situación sanitaria 

actual, a metodoloxía que se empregará será a distancia e empregando a plataforma de 

videoconferencias que non ofreza a Consellería de Educación. Asemade, as propostas de traballo 

que o alumnado teña entregar e demais probas faranse, preferiblemente mediante a aula virtual do 

centro educativo. 

Non se desbota a posibilidade de empregar outros medios de comunicación co alumnado se os 

anteriores non foran suficientes. 
 

 
 

b) Materiais e recursos didácticos 
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Ao longo de 12 unidades didácticas, a materia de economía para 4º da ESO está estruturada do 

seguinte xeito: 
 
 

- Desenvolvemento dos contidos da unidade de maneira clara e concisa. 

- Actividades  ao   final   de   cada   apartado   para   comprobar   si   o   alumno/a   asimilou 

correctamente os contidos. 

- Ao remate de cada unidade realizaranse actividades de consolidación como por exemplo 

actividades finais, talleres de prensa, vocabulario, test de repaso e un xogo económico. 

- Dentro de cada unidade haberá distintas iconografías que axudan a interpretar as distintas 

seccións. 
 
 

Recursos didácticos: 
- Libreta ou caderno de clase, onde se irán recollendo as actividades propostas. 

- Libro de texto: ECONOMÍA 4º ESO.Ed. Mc-Graw Hill. 

- Artigos de prensa económica. 

- Material de elaboración propia. 

- Debates radiofónicos ou de TV para introducir temas de interés ou complementar as 

explicacións do profesorado. 

- Utilización de vídeos, curtametraxes, películas e outros materiais. 

- Utilización das novas tecnoloxías da información e comunicación. 

- Breve relación de páxinas web que poden resultar interesantes para o alumnado: 

- www.bicgalicia.com 

- www.bolsademadrid.es 

- www.aet.es 

- www.ipyme.org 

- http://noticias.jurídicas.com 

- www.meh.es 

- http://enebro.pnticmec.es 

- www.ine.es www.abanfin.com 

- www.mujeresempresarias.org 

- http://lotus.juguetesyjuegos.com 

- www.ecomur.com 

- www.seg-social.es 
 
 

En caso de ter que suspenderse a asistencia ao centro de ensino debido á situación sanitaria 

actual, os recursos empregados adaptaranse á ensinanza a distancia, mediante a realización de 

presentacións, videos-titoriais, materiais propios... 
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9. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE RELACIONADOS COS OBXECTIVOS, CONTIDOS E AS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
Estándares de aprendizaxe Obxectivos Contidos Competencias clave 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 

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

a, d, f B1.1.   Economía   como   ciencia:   actividade 
económica e sociedade. 
B1.2. Principios na toma de decisións económi- 
cas. 
B1.3. Escaseza, elección e asignación de re- 
cursos. Custo de oportunidade. 

- CCL 
- CSC 

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

-CAA 
- CD 

ECB1.2.1. Comprende e utiliza co- 
rrectamente termos da área da eco- 
nomía. 

f,h,d B1.4.   O   método   na   economía:   modelos 
económicos. 
B1.5. Fronteira de posibilidades de produción. 

-CCL 

ECB1.2.2. Diferencia entre economía 
positiva e economía normativa. 

- CAA 
- CSC 

ECB1.2.3. Representa e analiza gra- 
ficamente o custo de oportunidade 
mediante a fronteira de posibilidades 
de produción. 

- CD 
- CMCCT 

ECB1.3.1. Representa as relacións 
que se establecen entre as econo- 
mías domésticas e as empresas. 

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

- CMCCT 
- CSC 

ECB1.3.2. Aplica razoamentos bási- 
cos para interpretar problemas 
económicos provenientes das rela- 
cións económicas do seu contorno. 

- CMCCT 
- CSC 

Bloque 2. Economía e empresa. 

ECB2.1.1. Distingue as formas xu- 
rídicas das empresas e relaciónaas 
coas esixencias de capital para a súa 
constitución e coas responsabilida- 
des legais para cada tipo. 

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. 

- CMCCT 
- CSIEE 

ECB2.1.2. Identifica e valora as for- 
mas xurídicas de empresas máis 
apropiadas en cada caso, en función 
das características concretas, apli- 
cando o razoamento sobre clasifica- 
ción das empresas. 

 - CAA 
- CD 

ECB2.1.3. Distingue os tipos de em- 
presas e de empresarios/as que ac- 
túan no seu ámbito, así como a for- 
ma de interactuar co seu contorno 
máis próximo e os efectos sociais e 
ambientais, positivos e  negativos, 
que se observan. 

- CSIEE 
- CSC 

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

a,e,f B2.5. Proceso produtivo e factores produti- 
vos. 
B2.6. Sectores da actividade económica. 

- CMCCT 
- CSC 

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

  -CSC 

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

e,f B2.7. Fontes de financiamento das empre- 
sas. Novas formas de financiamento. 

- CCL 
- CD 
- CMCCT 

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

B2.8. Ingresos e custos da empresa: clasifi- 
cación. 
B2.9. Resultados da empresa. 

- CD 
- CMCCT 

ECB2.5.1. Identifica as obrigas fis- 
cais das empresas segundo a súa 
forma xurídica e as actividades, e si- 
nala o funcionamento básico dos im- 
postos e as principais diferenzas en- 
tre el 

a,e,f B2.10. Obrigas fiscais das empresas. - CD 
- CMCCT 

ECB2.5.2. Valora a achega que para 
a riqueza nacional supón a carga im- 
positiva que soportan as empresas. 

- CSC 

Bloque 3. Economía persoal 

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

d,e,f B3.1. Orzamento persoal. Control de ingre- 
sos e gastos. 
B3.2.  Xestión  do  orzamento.  Obxectivos  e 
prioridades. 

- CAA 
- CD 
- CMCCT 

ECB3.1.2. Utiliza ferramentas infor- 
máticas na preparación e desenvol- 
vemento dun orzamento ou plan fi- 
nanceiro personalizado. 

- CAA 
- CD 
- CMCCT 

ECB3.1.3 Manexa gráficos de análi- 
se que permiten comparar unha reali- 
dade personalizada coas previsións 
establecidas. 

- CAA 
- CD 
- CMCCT 

ECB3.2.1. Comprende as necesida- 
des de planificación e do manexo de 
asuntos financeiros ao longo da vida. 
Esa planificación vincúlase á previ- 
sión realizada en cada etapa, de 
acordo coas decisións tomadas e a 
marcha da actividade económica na- 
cional. 

a,d,m B3.3. Planificación económico-financeira: 
necesidades económicas nas etapas da 
vida. 

- CAA 
- CSIEE 

ECB3.3.1. Recoñece e explica a rele- 
vancia do aforro e do control do gas- 
to. 

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

- CAA 
- CSC 

ECB3.3.2. Analiza as vantaxes e in- 
convenientes do endebedamento, 
valorando o risco e seleccionando a 
decisión máis axeitada para cada 
momento. 

- CAA 
- CSC 

ECB3.4.1. Comprende os termos 
fundamentais e describe o funciona- 
mento das contas na operativa ban- 
caria. 

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: infor- 
mación e negociación. 
B3.9. Implicacións dos contratos financeiros. 

- CCL 
- CMCCT 

ECB3.4.2.   Valora   e   comproba   a 
necesidade de interpretar as 

- CAA 
- CCL 
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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. 

 Dereitos e responsabilidades dos/das consu- 
midores/as no mercado financeiro. 

- CD 

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

- CAA 
- CD 

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 

ECB3.5.1. Identifica, describe 
eclasifica os tipos de seguros 
segundo os riscos ou as 
situaciónsadversas nas etapas da 
vida. 

e,f,g B3.10. O seguro como medio para a cobertura 
de riscos. Tipoloxía de seguros. 

- CAA 
- CCL 
- CMCCT 

Bloque 4. Economía e ingresos e gastos do Estado 

ECB4.1.1. Identifica as vías deonde 
proceden os ingresos do Estado, 
así como as principais áreasdos 
gastos do Estado, e comenta as 
súas relacións. 

a,b,e,f,g,ñ B4.1. Orzamentos públicos: ingresos e gastos 
do Estado. 

- CMCCT 
- CSC 

ECB4.1.2. Analiza e interpretadatos e 
gráficos de contido económico 
relacionados cos ingresose os gastos 
do Estado. 

- CD 
- CMCCT 

ECB4.1.3. Distingue nos 
cicloseconómicos o comportamento 
dos ingresos e dos gastos públicos, 
asícomo os efectos que se poden 
producir ao longo do tempo. 

- CMCCT 
- CSC 

ECB4.1.4. Describe o contido 
dosorzamentos públicos e 
argumenta a necesidade de prever 
os ingresose os gastos, e controlar a 
súa execución. 

- CCL 
- CSC 

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

a,e,f B4.2. A débeda pública e o déficit público. - CCL 
- CMCCT 

ECB4.3.1. Coñece e describe 
osefectos da desigualdade da 
renda e os instrumentos de 
redistribucióndesta. 

a,c,d,e,f B4.3.  Desigualdades  económicas  e  distribu- 
ción da renda. 

- CCL 
- CMCCT 
- CSC 

ECB4.3.2. Interpreta gráficos 
representativos da distribución da 
renda 

- CAA 
- CD 
- CMCCT 

Bloque 5. Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego 

ECB5.1.1. Describe as causas 
dainflación e valora as súas principais 
repercusións económicas esociais. 

a,c,e,f B5.1. Tipos de xuro. 
B5.2. Inflación. 

- CCL 
- CSC 

48  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DPTO ECONOMÍA “IES ISIDRO PARGA PONDAL” 
 

ECB5.1.2. Explica o 
funcionamentodos tipos de interese e 
as consecuenciasda súa variación 
para amarcha da economía. 

 B5.3. Consecuencias dos cambios nos tipos de 
xuro e inflación. 
B5.4. Desemprego: clasificación e consecuen- 
cias. 

- CCL 
- CMCCT 
- CSC 

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

- CD 
- CMCCT 

ECB5.2.1. Describe as causas 
dodesemprego e valora as súas 
principaissociais. 

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

- CCL 
- CMCCT 
- CSC 

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

- CD 
- CSC 

ECB5.2.3.  Investiga  e 
recoñecevieiros e tendencias de 
emprego. 

- CAA 
- CD 

Bloque 6. Economía internacional 

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. 

a,e,f,m B6.1. Globalización económica. 
B6.2. Comercio internacional. 
B6.3. Integración económica e monetaria euro- 
pea. 
B6.4. Economía e ambiente: sustentabilidade. 

- CAA 
- CSC 

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

- CCL 
- CSC 

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

- CAA 
- CD 
- CSC 

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

- CCL 
- CD 
- CSC 

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 

 
 
 
 
 

10. AVALIACIÓN 
 
 

10.1 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACION 
 
 
 
 

a) Para a avaliación inicial 
 
 

Farase preguntas breves,   cuestións de actualidade económica, exercicios prácticos e a 

descrición de conceptos económicos, … para saber que coñece o alumnado sobre a materia.
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b) Para as avaliacións ordinarias 

 
 

Durante todo o curso empregaranse unha variedade de instrumentos de avaliación coa intención de atender á 

diversidade do alumnado e recoller diferentes evidencias do nivel de aprendizaxe do alumnado. 

Instrumentos de avaliación: 

A Probas escritas 

En cada avaliación faranse dous exames ( dúas unidades por exame),serán probas 

obxectivas nas que os alumnos/as terán que resolver cuestións teóricas e prácticas. 

B Actividades diarias 

· Elaboración de actividades, resumos, esquemas ou mapas conceptuais. 

· Comentarios de texto. 

· 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 do seu xuízo 

crítico. 

C Comportamento e actitude 

O bo comportamento na aula e unha actitude correcta cara á asignatura, profesora e os/as 

compañeiros/as. Toda esta información será recollida nunha ficha individual. 

Ensinanza non presencial 
Debido á situación sanitaria provocada pola COVID-19, faise necesario ter en conta a 

posibilidade de que durante certos períodos de tempo as clases non sexan presenciais. Neste 

caso, os instrumentos de avaliación deberán adaptarse para conseguir que o alumnado se vexa 

perxudicado o menos posible. 

Na seguinte táboa recóllese a relación de estándares e instrumentos tendo en conta ambas 

posibilidades, ensinanza presencial e non presencial. 

1= Proba escrita (presencial ou telemática). 

2= Observación directa 

3= Traballos presentados 
 
 
 

Estándares de aprendizaxe Instrumentos 

Bloque 1. Ideas económicas básicas Presencial Non 
presencial 

ECB1.1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade de elixir e to- 
mar 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. 

 
 

1 

 
 

3 

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

 
2 

 
3 

ECB1.2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da área da economía. 1,3 3 
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ECB1.2.2. Diferencia entre economía positiva e economía normativa. 1,3 3 

ECB1.2.3. Representa e analiza graficamente o custo de oportunidade me- 
diante a fronteira de posibilidades de produción. 

 
1,3 

 
3 

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

 
2,3 

 
3 

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

 
1,2 

3 

Bloque 2. Economía e empresa   

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. 

 
 

3 
3 

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

 
 

2 
3 

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. 

 
 

1,2 
3 

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

 
1,3 

3 

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

 
3 

3 

ECB2.3.1. Explica as posibilidades de financiamento das empresas e diferen- 
cia 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. 

 
 

1,3 
3 

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. 

 
 

1,3 
 

3 

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. 

 
 

2,3 

 
 

3 

ECB2.5.2. Valora a achega que para a riqueza nacional supón a carga impo- 
sitiva que soportan as empresas. 

 
2,3 

 
3 

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

 
1,3 

 
3 

Bloque 3. Economía persoal   

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

 
3 3 

ECB3.1.2. Utiliza ferramentas informáticas na preparación  e desenvolvemen- 
to dun orzamento ou plan financeiro personalizado. 

 
1,2 3 

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

 
2 3 

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. 

 
 

2,3 

 
 

3 
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ECB3.3.1. Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control do gasto. 1,2 3 

ECB3.3.2. Analiza as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, valoran- 
do o risco e seleccionando a decisión máis axeitada para cada momento. 

 
1,3 

 
3 

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

 
1,2 3 

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 de- 
las, así como a importancia de operar en condicións de seguridade cando se 
empregan procedementos telemáticos. 

 
 

2,3 

 
 

3 

ECB3.4.3. Recoñece a capacidade de negociación coas entidades financei- 
ras e analiza os procedementos de reclamación ante estas. 

 
1,3 3 

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. 

 
 

1 
 

3 

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

 
1,2 

 
3 

Bloque 4. Economía e ingresos e gastos do Estado   

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. 

 
1,3 3 

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

 
1,3 3 

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. 

 
 

2 
 

3 

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

 
1,2 3 

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

 
3 3 

ECB4.3.1. Coñece e describe os efectos da desigualdade da renda e os ins- 
trumentos de redistribución desta. 

 
1 3 

ECB4.3.2. Interpreta gráficos representativos da distribución da renda 1,3 3 

Bloque 5. Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego   

ECB5.1.1. Describe as causas da inflación e valora as súas principais re- 
percusións económicas e sociais. 

 
1,3 3 

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

 
1,2 3 

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

 
3 3 

ECB5.2.1. Describe as causas do desemprego e valora as súas principais re- 
percusións económicas e sociais. 

 
1,3 3 

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

 
3 3 

ECB5.2.3. Investiga e recoñece vieiros e tendencias de emprego. 2, 3 3 

Bloque 6. Economía internacional   
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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. 

 
3 3 

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

 
2,3 3 

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

 
2 

3 

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

 
1,3 3 

ECB6.1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co im- 
pacto económico internacional, e analiza as posibilidades dun desenvolve- 
mento sustentable. 

 
 

3 

 
 

3 

 
 
 

c) Avaliación extraordinaria 
 
 

Haberá unha proba extraordinaria para os alumnos/as que non superaron a materia na 

convocatoria ordinaria que constará dunha proba obxectiva sobre as aprendizaxes mínimas 

requeridas. 
 
 

10.2 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
 

A nota de cada avaliación será numérica (de 0 a 10) a cal será calculada en función dos 

seguintes criterios: 
 
 

Exames (80%) 
 

En cada avaliación faranse dous exames (dúas ou tres unidades por exame),serán probas 

obxectivas nas que os alumnos/as terán que resolver cuestións teóricas e prácticas. 

Traballos diarios recollidos na libreta individual (10%) 

Comportamento e actitude (10%) 

O bo comportamento e actitude fronte á materia, a profesora e os compañeiros suporá un 

punto da nota final. Ese punto teno todo o alumnado, o cal a medida que o seu comportamento 

non sexa adecuado (como p.e. interromper a clase, non realizar as tarefas, molestar aos 

compañeiros/as...), irase reducindo en 0,10 décimas cada dúas chamadas de atención por sesión. 

 

A nota final da avaliación será a suma dos tres apartados anteriores. Os redondeos á 

alza realizaranse a partires do 0,5, deste xeito o aprobado da materia está no 4,5. 

O alumno/a que non acade o 4,5 fará unha proba de recuperación de todo o trimestre. 
 

A nota final da materia é a media aritmética das notas acadadas nos trimestres 

anteriores, se fose inferior ao 4,5 terase que acudir á convocatoria extraordinaria. Esta proba 

será sobre os contidos mínimos da materia que terá unha valoración de 10 puntos, para superar 

dita proba será necesario obter unha cualificación de 5 puntos. 
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Perda do dereito á avaliación continua 
 

No caso no que un alumno ou alumna perda o dereito a avaliación continua, terá dereito 

exclusivamente á asistencia a clase en calidade de alumno/a oínte. Para a obtención de 

cualificacións farase unha proba obxectiva escrita ao rematar o curso referida aos contidos 

mínimos especificados nesta programación, na que deberá acadar unha cualificación de cinco 

puntos para superar a materia. 
 
 

Ensinanza non presencial 
No caso de que a situación sanitaria provoque a suspensión das clases presenciais, a 

entrega das actividades propostas (comentarios de texto, exercicios, probas na aula virtual...) 

sumaranse ás calificacións que xa foran obtidas mediante probas obxectivas ordinarias. Sendo 

estas actividades valoradas sempre a favor do alumnado, tendo como principal propósito evitar o 

descolgue académico. 

Así, dependendo do momento e duración dos períodos de non presencialidade no centro, 

estas porcentaxes da cualificación variarán. 
 
 
 

11. INDICADORES DE LOGRO 
 

a) Avaliación do proceso de ensino 
 

O proceso de ensino avaliarase a partir dos criterios de avaliación da materia que se concretan nos 

estándares de aprendizaxe sinalados anteriormente para cada contido, a súa vez ditos estándares de 

aprendizaxe concretaranse nos seguintes indicadores de logros (rúbricas) que se utilizarán para avaliar a 

materia: 

 
5 Nivel excepcional de desempeño, excedendo todo o esperado. 

- Propón e desenvolve novas accións. 
- Resposta completa. 

 
- Explicacións claras do concepto. 

 
- Identifica todos os elementos importantes. 

 
- Provee bos exemplos. 

 
- Ofrece información que vai máis alá do ensinado na clase. 

 
- Inclúe todos os elementos requeridos na actividade. 

4 Nivel de desempeño que supera o esperado. Mínimo nivel de erro, altamente 
recomendable. 

- Resposta bastante completa. 
 

- Presenta comprensión do concepto. 
 

- Identifica bastantes dos elementos importantes. 
 

- Ofrece información relacionada ao ensinado na clase. 
 

- Inclúe unha alta porcentaxe dos elementos requeridos na actividade. 

3 Nivel de desempeño estándar. Os erros non constitúen ameaza. 
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 - A resposta reflicte un pouco de confusión. 
- Comprensión incompleta ou parcial do concepto. 

 
- Identifica algúns elementos importantes. 

 
- Provee información incompleta do discutido na clase. 

 
- Inclúe algúns elementos dos requeridos na actividade. 

2 Nivel de desempeño por debaixo do esperado. Presenta frecuencia de erros. 
- Amosa pouca comprensión do problema. 

 
- Non logra demostrar que comprende o concepto. 

 
- Omite elementos importantes. 

 
- Fai mal uso dos termos. 

 
- Faltan moitos elementos dos requeridos na actividade. 

1 Non satisface practicamente nada dos requerimentos de desempeño. 
- Non comprende o problema. 
- Omite as partes fundamentais do concepto. 

 
- Presenta concepcións erróneas. 

 
- Vago intento de respostar. 

 
- Faltan moitos elementos dos requeridos na actividade. 

 

A relación entre os indicadores de logro necesarios para acadar os estándares de aprendizaxe 

establécese na seguinte táboa: 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ▪ INDICADORES DE LOGRO 

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ ECB1.2.2. Diferencia entre economía positiva e 
economía normativa. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 
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▪ ECB1.3.1. Representa as relacións que se 
establecen entre as economías domésticas e 
as empresas. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

 
▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ ECB2.4.1 Diferencia os ingresos e custos 
xerais de unha empresa e identifica o seu 
beneficio ou pérdida, aplicando razoamentos 
matemáticos para a interpretación de 
resultados. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 
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▪ ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou plan 
financeiro persoal, identificando os ingresos e 
os gastos integrantes, e realiza o seu 
seguimento. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪  ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ ECB3.3.1. Recoñece e explica a relevancia do 
 
▪ 

 
▪ ▪ 3 

 
▪ 

 
▪ 

 
aforro e do control do gasto.      

▪ ECB3.3.2. Analiza as vantaxes e 
inconvenientes do endebedamento, valorando 
o risco e seleccionando a decisión máis 
axeitada para cada momento. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 
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▪ ECB4.1.2. Analiza e interpreta datos e gráficos 
de contido económico relacionados cos 
ingresos e os gastos do Estado. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 
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▪ ECB6.1.5. Reflexiona sobre os problemas 
ambientais e a súa relación co impacto 
económico internacional, e analiza as 
posibilidades dun desenvolvemento 
sustentable. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

 
 
 
 
 

b) Avaliación da práctica docente. 
Ao remate do curso pasarei unhas enquisas nas que os alumnos valorarán a labor docente 

do profesor. Unha vez analizadas ditas enquisas introducirei os cambios pertinentes,que permitan 

mellorar a labor docente, na programación do próximo curso. 
 
 

Durante o curso utilizarei unha serie de rúbricas para reflexionar sobre a miña práctica 

docente, en concreto sobre os seguintes aspectos: 

- Planificación 

- Motivación ao alumnado. 

- Desenvolvemento da ensinanza 

- Seguimento e avaliación do proceso de ensinanza aprendizaxe. 
 
 
 

1.- Planificación 
  

INDICADORES 
 

VALORACIÓN 
PROPOSTAS 
DE MELLORA 

 

 
 
 
 
 

P 
L 
A 
N 
I 
F 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 

1.  Programa a materia tendo en conta os estándares de 
aprendizaxe previstos. 

  

2.  Programa a materia tendo en conta o tempo disponible 
para o seu desenvolvemento. 

  

3. Selecciona e secuencia de forma progresiva os 
contidos da programación de aula tendo en conta as 
particularidades de cada un dos grupos de 
estudantes. 

  

4.   Programa actividades e estratexias en función dos 
estándares de aprendizaxe. 

  

5. Planifica as clases de modo flexible, preparando 
actividades e recursos axustados á programación de 
aula e as necesidades e os intereses do alumnado. 

  

6. Establece os criterios, procedementos e os 
instrumentos de avaliación e autoavaliación que 
permiten facer seguimento do progreso de aprendizaxe 
dos alumnos. 
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2.- Motivación ao alumnado 
  

INDICADORES 
 

VALORACIÓN 
PROPOSTAS DE 

MELLORA 

M 
O 
T 
I 
V 
A 
C 
I 

1. Proporciona un plan de traballo ao principio de cada 
unidade 

  

2.  Plantexa situacións que introduzan a unidade (lecturas, 
debates, imaxes, curtas, diálogos…). 

  

Ó 
N 

 
D 
O 

 
A 
L 
U 
M 
N 
A 
D 
O 

3.   Relaciona as aprendizaxes con aplicacións reais ou 
coa súa funcionalidade. 

  

4. Informa  sobre  os  progresos  conseguidos  e  as 
dificultades encontradas. 

  

5.  Relaciona os contidos e as actividades cos intereses 
do alumnado. 

  

6. Estimula a participación activa dos estudantes na clase.   

7. Promove a reflexión dos temas tratados.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Desenvolvemento da ensinanza 

 
  

INDICADORES 
 

VALORACIÓN 
PROPOSTAS DE 

MELLORA 

D 
E 
S 
E 
N 
V 
O 
L 
V 
E 
M 
E 

1. Resume as ideas fundamentais discutidas antes de 
pasar a unha nova unidade con mapas conceptuais ou 
esquemas…. 

  

2. Cando introduce conceptos novos, os relaciona cos xa 
coñecidos, intercala preguntas aclaratorias, pon 
exemplos…. 

  

3.  Ten  predisposición  para  aclarar  dúbidas  e  ofrecer 
aclaracións dentro e fora das clases. 
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N 
T 
O 

 
D 
A 

 
E 
N 
S 
I 
N 
A 
N 
Z 
A 

4.  Optimiza o tempo disponible para o desenvolvemento 
de cada unidade didáctica. 

  

5.  Utiliza axuda audiovisual ou de outro tipo para apoiar os 
contidos na aula. 

  

6. Promove  o  traballo  cooperativo  e  mantén  unha 
comunicación fluida cos alumnos. 

  

7.  Desenvolve  os  contidos  dunha  forma  ordenada  e 
comprensible para os alumnos. 

  

8. Plantexa actividades que permitan a adquisición dos 
estándares de aprendizaxes e as destrezas propias 
da etapa educativa. 

  

9. Plantexa actividades grupais e individuais.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Seguimento e avaliación do proceso de ensinanza e aprendizaxe 

 
  

INDICADORES 
 

VALORACIÓN 
PROPOSTAS 
DE MELLORA 

 
A 
V 
A 
L 
I 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 
E 
N 
S 
I 

1. Fai a avaliación inicial ao principio de curso 
para axustar a programación ao nivel dos 
alumnos/as. 

  

2.   Detecta os coñecementos previos de cada 
unidade didáctica. 

  

3. Revisa, con frecuencia,os traballos propostos 
na aula e fora dela. 

  

4. Proporciona a información necesaria sobre a 
resolución das tarefas e como pode 
melloralas. 
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N 
A 
N 
Z 
A 

 
A 
P 
R 
E 
N 
D 
I 
Z 
A 
X 
E 

5. Corrixe e explica os traballos e as actividades 
dos alumnos/as , e da pautas para a mellora 
dos seus aprendizaxes. 

  

6. Utiliza suficientes criterios de avaliación que 
atendan de maneira equilibrada a avaliación 
dos diferentes contidos. 

  

7. Favorece os procesos de autoavaliación e 
coavaliación. 

  

8. Propón novas actividades que faciliten a 
adquisición de obxectivos cando estos non 
foron acadados suficientemente. 

  

9. Propón novas actividades de maior nivel 
cando os obxectivos foron acadados con 
suficiencia. 

  

10. Utiliza diferentes técnicas de avaliación en 
función dos contidos, o nivel do alumnado, 
etc. 

  

 
 
 
 
 
 

12. PROGRAMA DE RECUPERACION E REFORZO 
 
 
 

a) Das materias pendentes de cursos anteriores 
 

A materia non se imparte en cursos anteriores. 
 
 
 
 

b) Das materia do propio curso 
 

Os alumnos/as que presenten dificultades de aprendizaxe, en cada avaliación, entregaránselle 

unha relación de exercicios nos que se traballarán os contidos mínimos. Ademais, ofreceráselle atención 

individualizada sempre que fose necesario para resolver as dúbidas plantexadas. 

 
13. MEDIDAS CONSECUENCIA DA AVALIACIÓN INICIAL 

 
 
Unha  vez  analizado  o  cuestionario  inicial  que  se  lle  pasa  ao  alumnado,  e  se  de dito  análise  se 

desprenden carencias colectivas e individuais, procederase do seguinte xeito. 
 
 

- Carencias colectivas.- Durante unha semana dedicarei as clases a impartir de conceptos 

clave que permitan seguir a materia sen dificultade, ademais axustarei a programación ao 

nivel do alumnado. 
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- Carencias individuais.- Os/as alumnos/as que presenten dificultades, recibirán un reforzo da 

materia, durante o tempo que dure esa carencia, no que lles trasladarei os conceptos e os 

procedementos mínimos para poder seguir a materia sen dificultade. 
 
 
 
 
 
14. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
 

Intentarase facer un esforzo para atender a cada alumno ou alumna da forma máis 

personalizada posible, tendo en conta o seu nivel de coñecementos e capacidades que posúe, as 

súas motivacións e ritmo de aprendizaxe, etc. Naquelas ocasións en 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. 
 
 
Como actividades de detección de coñecementos previos faremos: 

- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo docente, có fin de facilitar 

unha idea precisa sobre de donde se parte. 

- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión 

da unidade, tomando nota das dificultades atopadas. 

Como actividades de consolidación faremos: 
 
- Realización de exercicios apropiados e todo o abundantes e variados que sexa preciso, co fin de 

afianzar os contidos traballados na unidade. 
 
 
 
 
15. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 

 
Non se programan actividades complementarias fora do centro nin extraescolares. Iranse 
concretando as complementarias dentro do centro nas actas mensuais do departamento.  

 
16. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR 

Anexo Nº 1 

17. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 

Anexo Nº 2 

18. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 
 

Dende o comezo do curso orientarase ao alumnado sobre os estudos que teñan relación 

coa economía, facilitándolles documentación e as indicacións que procedan. 
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19. PROGRAMA DE EDUCACION EN VALORES (TRANSVERSAL) 
 

Como contribución ao desenvolvemento integral do alumnado, incorpóranse de forma 

transversal á materia, en torno á educación en valores democráticos, contidos que a nosa 

sociedade demanda, tales como a educación para a tolerancia, para a paz, a educación para a 

convivencia, a educación intercultural, para a igualdade entre sexos, e principalmente a 
educación do consumidor, destacamos os seguintes: 

 
 
Educación cívica e constitucional 

 
- Utilizar os coñecementos económicos adquiridos para adaptar unha postura crítica e flexible ante 

os grandes problemas que plantexan o desenvolvemento e o subdesenvolvemento económico. 

- Analizar as informacións que aparecen nos medios de comunicación en relación cos problemas 

sociais, culturais e medioambientais, e valoralas dende un punto de vista económico. 

- Recoñecer a importancia da formación persoal para o desenvolvemento do capital humano e a 

riqueza. 

- Analizar a relación existente entre consumo abusivo, medio ambiente e pobreza. 
 
 
 
Educación do consumidor 

 
- Valorar a importancia das estatísticas económicas como medio para coñecer a realidade. 

 
- Analizar o funcionamento dunha economía de mercado. 

 
- Recoñecer o dobre papel das economías domésticas, como consumidores e como produtores. 

 
- Valorar criticamente as necesidades de consumo creadas a través de técnicas abusivas. 

 
 
 
Educación para a paz 

 
- Recoñecer  a  importancia  dunha  actitude  non  desprezativa  fronte  a  outras  posturas  para  a 

correcta evolución económica, política e social. 

- Valorar as aportacións da economía ao benestar social e a mellora da calidade de vida. 
 
- Valorar a importancia da actitude individual respecto ao progreso económico e o funcionamento 

dos sistemas económicos e da empresa. 

 
20. SISTEMA PARA A ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS 

 
Farase un cuestionario oral e grupal sobre a actualidade económica e as variables económicas 

clave para a materia. 

Tomarase nota do nivel do grupo en temas económicas e de algún alumno que se saia da 

media da aula, tanto por enriba como por debaixo en ditos coñecementos. 
 

 
 
21. PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN 

 
Cando finalice cada avaliación a persoa docente deberá cotexar : 

64  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DPTO ECONOMÍA “IES ISIDRO PARGA PONDAL” 
 

- Se o tempo adicado a cada tema coincide co previsto na programación. 
 

- Se a maioría dos estudantes alcanzaron os obxectivos mínimos. 
 

- Se os materiais empregados son os adecuados. 
 

Dita información deberá estar reflectida nos informes do departamento. 
 

Ao remate do curso pasarei unhas enquisas nas que o alumnado valorarán a labor docente. 
 
 
 
 

22. CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO E AOS PAIS/NAIS 
 

Ao comezo do curso informarase aos alumnos e aos pais/nais/titores interesados dos 

seguintes apartados da programación: 
 
 
 
 

1 Contidos temporalizados. 

2 Criterios de avaliación 

3 Estándares de aprendizaxe /mínimos 

4 Instrumentos de avaliación. 

5 Criterios de cualificación. 

6 Programa de recuperación pendentes 

a Proced./ instrumentos avaliación de pendentes 

b Criterios cualificación de pendentes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTOS ESPECÍFICOS DA MATERIA DE ECONOMÍA 1º BACHARELATO 
 
 

4.OBXECTIVOS DA MATERIA DE ECONOMÍA 
 

A Economía de 1º curso de bacharelato serve como introdución á materia de Economía da 

empresa que se estuda en 2º de bacharelato. Introdúcense os elementos básicos para facilitar a 

comprensión das función e o funcionamento das empresas. 

Concretamente  como  obxectivos  xerais  da  materia  en  1º  de  bacharelato  plantexámonos  os 

seguintes: 
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- Identificar e comprender o ciclo da actividade económica. 

- Distinguir os diferentes sistemas económicos e formar un xuizo persoal acerca das 

ventaxes e inconvenientes de cada un deles. 

- Comprender o funcionamento do sistema de economía de mercado, sinalando as súas 

ventaxes e inconvenientes, así como as relación entre o sistema e os acontecementos 

sociais. 

- Describir o funcionamento dos mercados e os seus límites, utilizando ferramentas 

conceptuais, analíticas e gráficas, e formulando un xuizo crítico do sistema e do papel 

regulador do sector público. 

- Reflexionar de maneira crítica acerca do funcionamento do sistema financieiro e da 

necesidade da súa regulación. 

- Manifestar interese por coñecer e interpretar con sentido crítico e solidario os grandes 

problemas económicos actuais, en especial as desigualdades económicas, a 

sobreexplotación de recursos naturais e os derivados da globalización económica. 

- Relacionar feitos económicos significativos có seu contexto social, político, cultural  e 

natural aplicando a reflexión ás situación cotiás, formulando xuizos de valor 

fundamentados. 

- Coñecer e comprender os rasgos característicos da situación e perspectivas da economía 

española e da Comunidade Autónoma, analizando os efectos da súa integración ou 

participación no contexto económico internacional, e no europeo en particular. 

- Formular xuízos persoais acerca de problemas económicos de actualidade, comunicar as 

súas opinión, argumentando con precisión e rigor, e aceptar a discrepancia e os puntos de 

vista distintos como vía de enriquecemento persoal. 

- Interpretar as mensaxes, datos e información de contido económico que aparecen nos 

medios de comunicación ou internet sobre desaxustes económicos actuais e contrastar 

medidas corretoras de política económica que se propoñan, formulando xuízos persoais 

sobre as mesmas e comprendendo que as decisión implican en ocasións ter que elixir 

entre obxectivos en parte contraditorios, para os diferentes axentes económicos. 

- Analizar e valorar criticamente as repercusión sobre o medio ambiente e a calidade de vida 

das persoas, e recoñecer a importancia que ten para a sociedade a consecución de 

obxectivos de desenvolvemento sostible. 

- Coñecer a realidade económica e social do entorno, abordando de forma autónoma e 

razoada os seus problemas económico, utilizando os procedementos de indagación das 

ciencias sociais e diversas fontes e medios de información, entre elas as tecnoloxías da 

información e comunicación. Trasladar esta reflexión ás situación cotiás nas que se 

desenvolve o alumnado. 

- Coñecer e comprender o uso e significado das principais magnitudes macroeconómicas 

como indicadores da situación económicas dun país ou rexión. 

- Reflexionar acerca da conveniencia ou non, da intervención da Administración na 

economía, e os seus efectos. 

66  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DPTO ECONOMÍA “IES ISIDRO PARGA PONDAL” 
 

 
 
 
 
 
 

5.CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

a) Comunicación Lingüística ( CCL ) 
A materia esixirá dos alumnos que utilicen as diversas formas da linguaxe como instrumento de 

comunicación oral e escrita. Os alumnos e as alumnas veranse obrigados a expresar 

pensamentos, a xerar ideas, formarse xuízos críticos, a dialogar, a organizar a información (tanto a 

propia como a xerada por outros). Así mesmo, a materia préstase a que os alumnos desenvolvan 

as capacidades lingüísticas orais, expoñendo as ideas, presentando proxectos e produtos, 

promocionándoos e relacionándose cos potenciais clientes e provedores. 
 
 
b) Competencia Matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCD) 

 
 

A materia contribuirá a facilitar aos alumnos e as alumnas a utilización de ferramentas de 

cálculo (especialmente no relativo aos custos e aos beneficios). Tamén será frecuente o uso de 

información cuantitativa para poder valorar diferentes alternativas, xunto cos elementos e 

razoamentos matemáticos como ferramenta de axuda para resolver problemas relacionados coas 

situacións da vida cotiá e na toma de decisións. 
 
 

c) Competencia Dixital (CD) 
 
 

O alumnado terán que buscar, obter, procesar e comunicar información para transformala en 

coñecemento. A utilización das tecnoloxías da información e da comunicación serán un elemento 

imprescindible para o desenvolvemento da materia. Así mesmo, contribuirase ao desenvolvemento 

da capacidade dos alumnos e as alumnas para transformar a gran cantidade de información que 

as novas tecnoloxías poñen á nosa disposición en coñecemento útil, facilitando que os alumnos 

poidan resolver problemas tanto propios como alleos: detectar necesidades insatisfeitas, ofertar 

produtos novidosos ao mercado, utilizar as novas tecnoloxías para a promoción e as vendas dos 

produtos.... 
 
 

d) Aprender a Aprender (CAA) 
 
 

A materia fomenta a adquisición por parte do alumnado da conciencia das propias 

capacidades, do que pode facer un por si mesmo e do que se pode chegar a facer coa axudas dos 

demais. Alumnos que en ocasións desconectan dos  contidos educativos máis académicos  e 

tradicionais, conseguen contactar co sistema a través de materias como esta que teñen un forte 

carácter práctico e que lles permiten desenvolver a competencia persoal, que os estimula e os 

motiva, fomentando a confianza en si mesmo e o gusto por aprender. Contribúe tamén a que 

tomen conciencia de que as capacidades das persoas son diferentes, de que cada un ten as súas, 

pero todas son válidas e de que xuntas poden chegar a producir xuntas bos resultados. Pon de 
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manifesto a posibilidade de emprender proxectos persoais, dividíndoos en metas alcanzables a 

curto, medio e longo prazo e ven do a necesidade de aplicar o esforzo á aprendizaxe de forma 

progresiva e realista. 
 
 
e) Competencia Social e Cidadá (CSC) 

 
 

A presenza das empresas como elemento fundamental da actividade económica é 

incuestionable. A través das capacidades desenvolvidas na nosa materia, os alumnos adquirirán 

conciencia da importancia do papel coordinador das empresas, e do asociacionismo en xeral, 

axudándoos a comprender a realidade social e económica do mundo en que viven. 
 
 

Tamén aprenderán a asumir responsabilidades, a comprender a dimensión multicultural da 

realidade social actual e como a actividade económica non pode ser allea a ela. Desenvolverán 

habilidades sociais relativas á xestión de conflitos e á necesidade de negociación presentes en 

calquera organización social (e a empresa non deixa de selo). 
 
 

Asumirán que a actividade económica e empresarial ten unha dimensión ética e unha 

responsabilidade social cada vez máis ineludibles. Así mesmo, os alumnos e as alumnas 

comezarán o exercicio da súa cidadanía achegándose ao contacto coa lexislación económica e 

laboral, ao coñecemento e exercicio dos dereitos e deberes dos cidadáns, partindo da dobre 

dimensión de patróns e traballadores. 
 
 
f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

 
 

A materia axuda aos estudantes a desenvolver a confianza en si mesmos e a motivación por 

actuar. Verán que todos temos ideas, como se poden seleccionar aquelas máis axeitadas e levalas 

á práctica. Contribúe a elevar a autoestima, a autocrítica e o coñecemento de si mesmo. A 

necesidade de tomar decisións, de elixir cun criterio propio, calculando os riscos e avaliándoos 

para despois asumir as consecuencias das nosas decisións, serán capacidades que se 

desenvolvan nesta materia. 
 
 
g) Conciencia e expresións culturais ( CCEC) 

 
 

O contacto coas diferentes realidades culturais no mundo actual obriga ás empresas a adaptar 

os produtos ás diferentes sensibilidades e necesidades sociais e culturais. As empresas deben 

coñecer e respectar esas diferenzas e ofrecer diferentes posibilidades e alternativas que satisfagan 

os potenciais clientes. 

O alumnado estudará as diferentes formas de organización económica e como estas formas 

repercuten no desenvolvemento do territorio. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, PERFIL COMPETENCIAL E TEMPORALIZACIÓN 

 
 
 
 
 

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 1ª 

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

-CSC 
-CMCCT 
-CD 

2 clases 1ª 

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 1ª 

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

-CAA 
-CD 
-CSC 

2 clases 1ª 

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

- CAA 
- CMCCT 

2 clases 1ª 

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 1ª 

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 1ª 

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

- CSC 
-CMCCT 

2 clases 1ª 

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

- CMCCT 
- CCL 

4 clases 1ª 

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

- CSIEE 
- CCL 

4 horas 1ª 

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

- CSIEE 
- CAA 

2 clases 1ª 

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

- CD 
- CCL 

2 clases 1ª 

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

- CD 
- CMCCT 

4 clases 1ª 

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 1ª 

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 1ª 

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

- CMCCT 
- CD 

2 clases 1ª 

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

- CMCCT 
- CD 

4 clases 2ª 

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

- CMCCT 
- CD 

2 clases 2ª 

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 2ª 

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

- CMCCT 
- CCL 

4 clases 2ª 

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 2ª 

ECB3.2.3. Valora de forma crítica os efectos que se derivan sobre os - CSC 2 clases 2ª 
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axentes intervenientes nos diversos mercados.    
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 2ª 

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

- CAA 
- CSC 

2 clases 2ª 

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 2ª 

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 2ª 

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 2ª 

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 2ª 

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

- CMCCT 
- CD 

2 clases 2ª 

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

- CSC 
- CAA 

2 clases 2ª 

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

- CAA 
- CD 

2 clases 2ª 

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 2ª 

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

- CSC 
- CMCCT 
- CD 
- CCL 

4 clases 2ª 

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

- CSC 
- CD 

4 clases 2ª 

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 2ª 

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 2ª 

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 2ª 

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

- CMCCT 
- CCL 

2 clases 2ª 

ECB6.1.1. Identifica e describe os fluxos comerciais internacionais. - CSC 
- CCL 
- CMCCT 

2 clases 2ª 

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 2ª 

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

- CSC 
- CCL 

2 clases 2ª 

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 2ª 

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 3ª 
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ECB7.1.2. Diferencia os conceptos de 
crecemento e de desenvolvemento 

- CCL 
- CMCCT 

2 clases 3ª 

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 3ª 

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 3ª 

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 3ª 

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 3ª 

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 3ª 

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 

1clase 3ª 

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

- CCL 
- CMCCT 

1clase 3ª 

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 

1clase 3ª 

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 

1clase 3ª 

 
 
 
 
 
 
 

6. CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS 
 

Estrutúrase en sete bloques: no primeiro abórdase o principal problema orixe da ciencia 

económica, a economía e a escaseza, continuando coa organización da actividade económica para 

estudar a estrutura dos sistemas económicos; nun segundo bloque ("A actividade produtiva") 

descríbese a produción como principal actividade económica; no terceiro ("O mercado e o sistema 

de prezos") repásase a principal institución na fixación de prezos e asignación de recursos; o 

seguinte bloque ("A macroeconomía") céntrase na medición da actividade económica e no estudo 

do mercado de traballo; no quinto ("Aspectos financeiros da economía") faise un repaso da vertente 

financeira da actividade económica; o sexto ("O contexto internacional da economía") aborda a 

análise do sector exterior e dos fenómenos de integración económica e globalización; e, finalmente, 

no bloque titulado "Desequilibrios económicose o papel do Estado na económica", reflexiónase 

sobre o carácter cíclico da actividade económica e o papel do Estado para mitigar e corrixir os 

desequilibrios xurdidos do funcionamento económico. 
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AV 

 
 

CONTIDOS 

 
 

E.A. 

 
 

CC 

1ª UD 1: Os principios básicos da economía.( Bloque 1 ) 
- Economía e vida cotiá. 
- A escaseza de recursos e a necesidade de elixir. 
- Os distintos tipos de necesidades. 
- Os bens e servizos que satisfacen necesidades. 
- Como elixir en economía. 
- A perspectiva social: a interacción económica. 

 

 
 

ECB1.3.1 
ECB1.1.1 

 
ECB1.1.1 
ECB1.1.1 

 
ECB1.1.1 

 

 
 

CAA,CMCCT 
CAA,CMCCT 

 
CAA,CMCCT 
CAA,CMCCT 

 
CAA,CMCCT 

ECB1.3.2 CCL,CMCCT,CD 
 UD 2: A produción e o crecemento económico. 

( Bloque 2 ) 
- Os factores de produción. 
- Eficiencia e produtividade. 
- Os modelos económicos e a súa linguaxe. 
- As posibilidades de produción dun país. 
- As claves do crecemento económico. 
- Sectores económicos e interdependencia. 

 
 
 
 

ECB2.2.2 

ECB2.2.2 

ECB2.1.1 
ECB2.2.1 

 
ECB2.3.1 

 
 
 
 

CMCCT,CCL 

CMCCT,CCL 

CAA,CCL,CSC 
CSC,CMCCT 

 
CSIEE,CCL 

ECB2.1.1 CAA,CCL,CSC 

UD 3: Axentes e sistemas económicos.( Bloque 1 ) 
- Os axentes económicos. 
- As relacións entre os axentes económicos. 
- Os sistemas económicos. 
- O pensamento económico e os sistemas económicos. 

 

 
 

ECB1.2.1 
ECB1.2.1 

 
ECB1.2.1 
ECB1.2.3 

 

 
 

CSC,CMCCT,CD 
CSC,CMCCT,CD 

 
CSC,CMCCT,CD 
CAA,CD,CSC 

ECB1.2.2 CSC,CD,CAA 
UD 4: A empresa e as súas funcións.( Bloque 2 ) 

- Especialización e necesidade de coordinación. 
- As funcións da empresa. 
- Funcionamento, Obxectivos e compoñentes da empresa. 
- A eficiencia na produción. 
- Custos, ingresos e beneficios. 
- O umbral de rendibilidade. 
- Tipos de empresa. 
- Crecemento e responsabilidade social das empresas. 

 

 
 

ECB2.4.1 
ECB2.4.1, 
ECB2.4.2 

 
ECB2.4.1 

 

ECB2.5.1 

ECB2.6.1 

 

 
 

CSIEE,CAA 
CSIEE,CAA 
CD,CCL 

 
CSIEE,CAA 

 

CD,CMCCT 

CMCCT,CD 
ECB2.6.2, CMCCT,CD 
ECB2.7.1 CMCCT,CD 

ECB2.1.1 CAA,CCL,CSC 

ECB2.4.1 CSIEE,CAA 

  
 
UD 5: A oferta, a demanda e o equilibrio de mercado. 

( Bloque 3 ) 
- Intercambio e mercado. 
- A demanda. 
- A oferta. 
- O equilibrio de mercado. 
- A elasticidade. 

 
 
 
 

ECB3.1.2 
ECB3.1.2 

 
ECB3.1.2 

ECB3.1.1 

ECB3.1.3 

 
 
 
 

CMCCT,CCL 
CMCCT,CCL 

 
CMCCT,CCL 

CMCCT,CD 

CMCCT,CD 

2ª UD 6: Modelos de mercado.( Bloque 3 )   
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 - A estrutura dos mercados. 
- Os mercados de competencia perfecta. 
- Competencia monopolística e oligopolio. 
- O monopolio. 
- A discriminación de prezos. 

ECB3.2.1, 
ECB3.2.2, 
ECB3.2.3 

CMCCT,CCL, 
CAA 
CSC 

 
 UD 7: O mercado de traballo e o emprego. 

( Bloque 4) 
- O mercado de traballo e os seus compoñentes. 
- Mercado de traballo, produtividade e salario. 
- O problema do desemprego. 
- Tipos de desemprego. 
- Política de emprego e evolución do mercado de traballo 

 
 
 
 

ECB4.3.1 

ECB4.3.2 

ECB4.3.3 
ECB4.3.1 

 
 
 
 

CMCCT,CD 

CSC,CAA 

CAA,CD 
CMCCT,CD 

ECB4.4.1 CD,CSIEE 

UD 8: Os indicadores económicos. ( Bloque 4) 
- A medición do crecemento dunha economía. 
- Que é e como se mide o PIB. 
- Magnitudes derivadas do PIB. 
- A distribución da renda. 
- As críticas ao PIB como indicador económico. 
- As relacións entre a renda e riqueza nacional. 

 

 
 

ECB4.1.1 
 
 
 

ECB4.1.1 
 

 
 

ECB4.1.2 

 

 
 

CMCCT,CD,CSC, 
CCL 

 
CMCCT,CD,CSC, 
CCL 

 CAA,CSC 

ECB4.1.2  

 CAA,CSC 

ECB4.1.3  

ECB4.2.1 CSC 
ECB4.2.2  
ECB4.2.3 CMCCT,CD,CAA, 

UD 9: A intervención do Estado na economía. ( Bloque 7 ) 
- O papel do Estado nos sistemas económicos de economía 

mixta. 
- Os ciclos económicos. 
- As externalidades. 
- Os bens públicos. 
- A competencia imperfecta. 
- Mercado e equidade. 
- As funcións do Estado: a política económica. 
- O Estado do benestar.. 

 
 
 
 

ECB7.2.1 
 

 
 

ECB7.2.1 

ECB7.2.2 

ECB7.2.1 
ECB7.2.2 
ECB7.2.1 

 
 
 
 

CCL,CMCCT 
 

 
 

CCL,CMCCT 

CSC,CMCCT,CD 

CCL,CMCCT 
CSC,CMCCT,CD 
CCL,CMCCT 

ECB7.2.1 CCL,CMCCT 
ECB7.1.2 CCL,CMCCT 

 
 UD 10: As contas públicas e a política fiscal.   ( Bloque 7 ) 

- Estrutura e ámbito do sector público. 
- Os orzamentos públicos. 
- O gasto público. 
- Os ingresos públicos. 
- Os impostos que pagamos os españois. 
- A presión fiscal en España. 
- A política fiscal. 

 
 
 
 

ECB7.2.1 

ECB7.2.3 

ECB7.2.3 
ECB7.2.3 

 
ECB7.2.3 
ECB7.2.3 

 
 
 
 

CCL,CMCCT 

CAA,CMCCT,CD 

CAA,CMCCT,CD 
CAA,CMCCT,CD 

 
CAA,CMCCT,CD 
CAA,CMCCT,CD 
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ECB7.2.3 

 
CAA,CMCCT,CD 

3ª UD 11: O diñeiro e a política monetaria. ( Bloque 5 ) 
- O diñeiro e as súas funcións. 
- A oferta e a demanda monetaria. 
- A creación de diñeiro bancario. 
- O prezo do diñeiro: o tipo de xuro. 
- A inflación. 
- Causas e efectos da inflación. 
- Como se mide a inflación? 
- A política monetaria. 

 

 
 

ECB5.1.1 
 
 
 

ECB5.1.1 
 
 
 
 

ECB5.1.1 
 
 
 
 

ECB5.5.2 
 

ECB5.2.1 
ECB5.2.1 
ECB5.2.1 

 
ESC5.4.1 

 

 
 

CSC,CMCCT,CD, 
CCL 

 
CSC,CMCCT,CD, 
CCL 

 
 

CSC,CMCCT,CD, 
CCL 

 
 

CMCCT,CCL 
 

CSC,CD   
CSC,CD   
CSC,CD 

 
CAA,CMCCT,CSC 

UD 12: O sistema financeiro.( Bloque 5 ) 
- O sistema financeiro e os seus intermediarios. 
- Que son os activos financeiros? 
- O mercado de valores e a bolsa. 
- Os índices bolsistas. 
- Os mercado de bonos. 
- Os mercados de futuros: os derivados financeiros. 
- Claves para entender as crisis financeiras.. 

 

 
 

ECB5.3.1 
 

ECB5.3.1 
ECB5.3.1 
ECB5.3.1 

 
ECB5.3.1 
ECB5.3.1 

 

 
 

CAA,CSC,CD 
 

CAA,CSC,CD 
CAA,CSC,CD 
CAA,CSC,CD 

 
CAA,CSC,CD 
CAA,CSC,CD 

ECB5.5.1 CSC,CMCCT,CD 
UD  13:  Comercio  internacional  e  a  balanza  de  pagamentos. 

( Bloque 6 ) 
- As razóns do comercio internacional. 
- Os factores da vantaxe comparativa. 
- O proteccionismo. 
- A balanza de pagamentos. 
- Tipo de cambio e mercado de divisas. 
- Sistemas de tipos de cambio. 

 
 
 
 

ECB6.1.1 

ECB6.1.1 

ECB6.1.1 
ECB6.1.1 

 
ECB6.1.1 

 
 
 
 

CSC,CCL,CMCCT 

CSC,CCL.CMCCT 

CSC,CCL,CMCCT 
CSC,CCL,CMCCT 

 
CSC,CCL,CMCCT 

ECB6.1.1 CSC,CCL,CMCCT 
UD 14: Integración e globalización da economía. ( Bloque 6) 

- Cooperación internacional fronte a proteccionismo. 
- Cambios na economía mundial. 
- Procesos de integración económica. 
- A Unión Europea. A UEM. 
- Globalización económica. 
- Factores da globalización. 
- Dimensións e efectos da globalización. 

 
 
 
 
 

ECB6.2.1 
 

 
 

ECB6.2.1 
 

ECB6.2.1 
ECB6.2.1 

 
 
 
 
 

CSC,CCL 
 

 
 

CSC,CCL 
 

CSC,CCL 
CSC,CCL 

ECB6.3.1 CSC,CCL 
ECB6.3.1 CSC,CCL 

 CAA,CD,CMCCT, 
ECB6.3.2 CSC 

 UD 15: Os grandes retos da economía actual. ( Bloque 7 ) 
- Os problemas globais da economía. 
- Economía e medio ambiente. 
- Crecemento económico e medio ambiente: os límites ao 

crecemento. 
- As desigualdades e a pobreza no mundo. 

 
 
 
 

ECB7.1.8 
 

ECB7.1.3 
ECB7.1.5 
ECB7.1.6 
ECB7.1.7 

 
 
 
 

CMCCT,CSC 
 

CSC,CCL 
CSC,CMCCT 
CSC,CAA 
CSC,CMCCT 
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 - Como sair da pobreza? ECB7.1.1 CSC,CMCCT,CD 

- A desigualdade nos países desenvolvidos.   

- Crecemento económico e desenvolvemento.   
ECB7.1.4 CAA,CSC,CD 

ECB7.1.4 CAA,CSC,CD 

ECB7.1.2 CCL,CMCCT 

ECB7.1.2 CCL,CMCCT 
 
 
 
 
 
 

7. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. 
 

 
 

- Distinguir as distintas definicións de economía, utilizando a terminoloxía económica 
básica. 

- 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. 

- Recoñecer os modelos teóricos dos distintos tipos de mercado: competencia perfecta 

ata monopolio. 

- 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. 

- Analizar e valorar exemplos concretos de actuacións económicas que xeren deterioro 

medioambiental e/ou explotación abusiva de recursos naturais. 

- 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. 

- Explicar e ilustrar as finalidades do Estado nos sistemas de Economía de Mercado, e 

identificar os principais instrumentos que utiliza, en concreto dos orzamentos, como 

medios correctores da desigualdade económica. 

- 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. 

- Identificar as partidas que compoñen unha Balanza de pagamentos e analizar a súa 

estrutura. 

- Recoñecer os trazos principais da economía galega e realizar unha avaliación 

comparativa da estrutura produtiva galega coa española e doutras comunidades. 

75  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DPTO ECONOMÍA “IES ISIDRO PARGA PONDAL” 
 

- Distinguir entre datos, opinións e predicións, e intentar explicar a orixe das distintas 

posturas fronte á mesma medida. 

- Ler, interpretar e elaborar cadros estatísticos e gráficos. 
 
 
 
 
 
 
 

8. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
 
 
 

a) Metodoloxía específica da materia 
 
 

Para acadar os obxectivos desta materia, plantexarase un proceso de ensinanza e aprendizaxe 

esencialmente práctico, de tal xeito que se forme ao alumnado coas capacidades e coñecementos 

necesarios para que poda entender a realidade económica que nos rodea e ser crítico con ela. 

Neste curso a metodoloxía vese fortemente influenciada pola situación sanitaria causada pola 

COVID-19. 

- 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, pronóstico de efectos e posicións 
diferentes ante un mesmo problema. 

- Partir da interpretación social da realidades económica, buscando integrar a teoría 

económica e a economía real, intentando asegurarao 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 desenvolvidos 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. 

 
Ensinanza non presencial: 
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En caso de ter que suspenderse a asistencia ao centro de ensino debido á situación sanitaria 

actual, a metodoloxía que se empregará será a distancia e empregando a plataforma de 

videoconferencias que nos ofreza a Consellería de Educación. Asemade, as propostas de traballo 

que o alumnado teña que entregar e demais probas faranse, preferiblemente, mediante a aula 

virtual do centro educativo. 

Non se desbota a posibilidade de empregar outros medios de comunicación co alumnado se os 

anteriores non foran suficientes. 
 

 
 

b) 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 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. 

 
Recursos didácticos 

- Libreta ou caderno de clase, onde se irán recollendo as actividades diarias. 

- Libro de texto: ECONOMÍA 1º BACHILLERATO.Ed. Mc-Graw Hill (agás na ensinanza de 

adultos) 

- Material bibliográfico, como elemento de consulta. 

- Artigos de prensa económica. A forma en que van ser utilizados na aula está recollida no 

apartado desta programación destinado ao proxecto lector. 

- Debates radiofónicos ou de TV para introducir temas de interese ou complementar as 

explicacións do profesorado. 

- Utilización de vídeos e outros materiais enviados polo Banco de España. 

- Utilización das novas tecnoloxías da información e comunicación. Véxase o apartado 

desta programación dedicado as TIC( aula virtual) 

- Breve relación de páxinas web que poden resultar interesantes para o alumnado: 

- www.bicgalicia.com 

- www.bde.es 

- www.bolsademadrid.es 

- www.aet.es 

- www.ipyme.org 

- www.cnmv.es www.mcc.es 

- http://noticias.jurídicas.com 

- www.mujeresempresarias.org 

- http://lotus.juguetesyjuegos.com 

- www.ecomur.com 

- www.seg-social.es 
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Ensinanza non presencial: 
 

En caso de ter que suspenderse a asistencia ao centro de ensino debido á situación sanitaria 

actual, os recursos empregados adaptaranse á ensinanza a distancia, mediante a realización de 

presentacións, video-titoriais, materiais propios... 
 
 
 
 
 

9. RELACIÓN DE ESTANDARES DE APRENDIZAXE, RELACIONANDO COS OBXECTIVOS,CONTIDOS E 
AS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
 

Economía. 1º Bacharelato 
 

Obxectivos 
 

Contidos 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

C.C. 

Bloque 1. Economía e escaseza. A organización da actividade económica 
 
 
-i 
-l 

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

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 

- a 

- h 

- i 
- l 

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

ECB1.2.1. Analiza as respostas ás preguntas clave sobre a 
organización dos principais sistemas económicos. 
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. 
ECB1.2.3. Compara sistemas económicos, utilizando 
exemplos actuais do ámbito internacional. 

-CSC 
-CMCCT 
-CD 
-CSC 
-CMCCT 
-CAA 

-CAA 
-CD 
-CSC 

- 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. 

ECB1.3.1. Distingue as proposicións económicas positivas 
das proposicións económicas normativas. 
ECB1.3.2. Interpreta os modelos de representación da 

realidade económica, e emprega os termos e a metodoloxía 
apropiados para analizar problemas económicos concretos. 

- CAA 
- CMCCT 

-CCL 
-CMCCT 
-CD 

 
Bloque 2. A actividade produtiva 

- i 
- l 
- m 

- p 

B2.1. Proceso 
produtivo e factores de 
produción. 

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 

- i 
- l 

B2.2. División técnica do 
traballo, 

produtividade e 
interdependencia. 

ECB2.2.1. Relaciona o proceso de división técnica do 
traballo coa interdependencia económica nun contexto 
global. 
ECB2.2.2. Clasifica e define os factores produtivos, e 
describe as relacións entre produtividade, eficiencia e 
tecnoloxía. 

-CSC 
-CMCCT 

-CMCCT 
- CCL 

- a 

- h 

- i 
- l 

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

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

-CSIEE 
- CCL 
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- m    

- a 

- h 

- i 
- m 

B2.4. Empresa: obxectivos 
e funcións. 

ECB2.4.1.  Distingue  e  interpreta  os  obxectivos  e  as 
funcións das empresas. 
ECB2.4.2. Explica a función creadora de utilidade dos  bens 
das empresas. 

-CSIEE 
- CAA 
- CD 

- CCL 

- i 
- l 
- m 

B2.5. Eficacia, eficiencia 
e efectividade. 

B2.6. Eficiencia na 
produción: eficiencia 
técnica e económica. 

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

- CD 
- CMCCT 

- i 
- l 
- m 

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

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

- CMCCT 
- CD 

- CMCCT 
- CD 

 
- i 
- l 
- m 

B2.8. Función   de 
produción. 

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

- CMCCT 
- CD 

 
Bloque 3. O mercado e o sistema de prezos. 

- 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. 

ECB3.1.1. Representa graficamente os efectos das 
variacións das variables no funcionamento dos mercados. 
ECB3.1.2. Define e expresa matematicamente as variables 
que determinan a oferta e a demanda. 
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 
- CMCCT 
- CD 
- CMCCT 
- CD 

- a 

- h 

- i 
- l 
- m 

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

ECB3.2.1. Analiza e compara o funcionamento dos tipos de 
mercados, e explica as súas diferenzas. 
ECB3.2.2. Aplica a análise dos tipos de mercados a casos 
reais identificados a partir da observación do ámbito máis 
inmediato. 
ECB3.2.3. Valora de forma crítica os efectos que se derivan 
sobre os axentes intervenientes nos diversos mercados 

- CMCCT 
- CCL 
- CAA 
- CSC 

- CSC 

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 
macroeconómicos e a súa 
interrelación. 

ECB4.1.1. Mide, interpreta e expresa as principais 
magnitudes macroeconómicas como indicado- res da 
situación económica dun país. 
ECB4.1.2. Relaciona as principais macromagnitudes e 
utilízaas para establecer comparacións con carácter global. 
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. 

- CMCCT 

- CD 

- CSC 

- CCL 
- CAA 
- CSC 

- CSC 

- g B4.5. Indicadores do 
desenvolvemento da 

ECB4.2.1.  Utiliza  e  interpreta  a  información  contida  en 
táboas e gráficos de variables macroeconómicas e a súa 

- CMCCT 
- CD 
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- h 

- i 
- l 

   

- i 
- l 

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

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 

a 
- d 
- h 
- i 
- l 

B5.5. Política 
monetaria: 
instrumentos. 

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 

- i 
- l 
- a 
- h 

B5.6. Banco Central 
Europeo. 
B5.7. Mecanismos da 
oferta e demanda 
monetaria: efectos sobre 
os tipos de xuro. 

ECB5.5.1. Identifica os obxectivos e a finalidade do Banco 
Central Europeo, e razoa sobre o seu papel e o seu 
funcionamento. 
ECB5.5.2. Describe os efectos das variacións dos tipos de 
xuro na economía 

- CSC 

- CMCCT 

- CD 
- CMCCT 
- CCL 

 
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. 

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

- CSC 
- CCL 
- CMCCT 

- a 

- i 
- l 

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

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 

---    a 
---    b 

B6.5. Globalización 
económica e financeira: 

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

- CSC 
- CCL 

 

- i 
- l 

sociedade: 
macromagnitudes 
súas limitacións. 

 
e 

as 
as 

evolución no tempo. 
ECB4.2.2. Considera investigacións e publicacións 
económicas de referencia como fonte de datos específicos, e 
recoñece os métodos de estudo utilizados por economista. 
ECB4.2.3.   Opera   con   variables   económicas   mediante 
aplicacións   informáticas,   analízaas   e   interprétaas,   e 
presenta as súas valoracións de carácter persoal. 

- CAA 

- CD 

- CD 
-CMCCT 

- a 

- h 

- i 
- l 
- m 

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

ECB4.3.1. Examina e interpreta datos e gráficos de contido 
económico relacionados co mercado de traballo. 
ECB4.3.2. Valora a relación da educación e a formación 
coas probabilidades de obter un emprego e mellores 
salarios. 
ECB4.3.3. Investiga e recoñece vieiros de ocupación e 
tendencias de emprego. 

- CMCCT 
- CD 

- CSC 

- CAA 
- CAA 
- CD 

-a 
-g 
- h 

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

o 
O 

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 
- i 
- l 
- p 
 

Bloque 5. Aspectos financeiros a economía. 

- i 
- l 

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

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

- CSC 

- CMCCT 

- CD 

- CCL 

- a 

- d 

B5.3. Teorías explicativas 
da inflación. 

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

- CSC 
- CD 

 
- 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
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 - h 
- i 
- l 
- p 

causas e 
consecuencias. 
B6.6. Organismos 
económicos 
internacionais: 
mecanismos de 
regulación. 

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 

 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. 

ECB7.1.1. Identifica e analiza os factores e as variables que 
inflúen no crecemento económico, no desenvolvemento e 
na redistribución da renda. 
ECB7.1.2. Diferencia os conceptos de crecemento e de 

desenvolvemento. 
ECB7.1.3. Recoñece e explica as consecuencias do 
crecemento sobre a repartición da riqueza, sobre o 
ambiente e sobre a calidade de vida. 
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. 
 
 
 
 
ECB7.1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa 
relación co impacto económico internacional analizando as 
posibilidades dun desenvolvemento sustentable. 
 
 
ECB7.1.6. Desenvolve actitudes positivas en relación co 
ambiente e valora a consideración da protección do 
ambiente na toma de decisións económicas. 
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. 
ECB7.1.8. Recoñece a evolución cíclica da actividade 
económica, describe as fases, as representa graficamente e 
considera as súas consecuencias sociais. 

- CSC 

- CMCCT 

- CD 
- CCL 
- CMCCT 

- CSC 
-CCL 

- CAA 
- CSC 
- CD 

- CSC 

- CMCCT 

- CSC 
- CAA 

- CSC 

- CMCCT 

- CMCCT 

- CSC 

- CE 

 - a 

- c 
- i 

B7.5. Política fiscal e 
orzamentos públicos. 
B7.6. O Estado na 

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

- CCL 
-CMCCT 

- l economía:  funcións. 
B7.7. Os fallos do 
mercado e a intervención 
do sector público. 
B7.8. Redistribución de 
renda       e       riqueza: 
igualdade                   de 
oportunidades. 

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. 
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. 

- CSC 

- CMCCT 

- CD 

- CAA 

- CMCCT 

- CD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. A AVALIACIÓN 
 
 
 

10.1 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACION 
 
 
 
 

a) Para a avaliación inicial 
 
 

Farase un cuestionario con preguntas breves, sobre cuestións de actualidade económica, que 

permitirá saber os coñecementos económicos previos  que teñen os alumnos/as. 
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b) Para as avaliacións ordinarias 
 

Instrumentos de avaliación: 

A Probas escritas 

En  cada  avaliación  faranse  dous  exames  (dúas  unidades  por  exame),serán  probas 

obxectivas nas que os alumnos/as terán que resolver cuestións teóricas e prácticas. 

B Actividades diarias 

· Elaboración de actividades, resumos, esquemas ou mapas conceptuais. 

· Comentarios de texto. 

· 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 do seu xuízo 

crítico. 

C Comportamento e actitude 

O bo comportamento na aula e unha actitude correcta cara á asignatura, profesora e os/as 

compañeiros/as. Toda esta información será recollida nunha ficha individual. 
 
 

Ensinanza non presencial 
Debido á situación sanitaria provocada pola COVID-19, faise necesario ter en conta a 

posibilidade de que durante certos períodos de tempo as clases non sexan presenciais. Neste 

caso, os instrumentos de avaliación deberán adaptarse para conseguir que o alumnado se vexa 

perxudicado o menos posible. 

Na seguinte táboa recóllese a relación de estándares e instrumentos tendo en conta ambas 

posibilidades, ensinanza presencial e non presencial. 

1= Proba escrita (presencial ou telemática). 

2= Observación directa 

3= Traballos presentados 
 

 
 
 

Estándares de aprendizaxe Instrumentos 

Bloque 1. Economía e escaseza. A organización da actividade económica Presencial Non 
presencial 

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. 

 

 
1 

 

 
3 

ECB1.2.1. Analiza as respostas ás preguntas clave sobre  a organización dos 
principais sistemas económicos. 2 3 

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. 

 

 
1,3 

 

 
3 
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ECB1.2.3. Compara sistemas económicos, utilizando exemplos actuais do 
ámbito internacional. 

 
1,3 

 
3 

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

 
1,3 

 
3 

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

 
 

2,3 

 
 

3 

Bloque 2. A actividade produtiva 
  

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. 

 

 
1,2 

 
3 

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

 
2,3 3 

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

 
1,3 3 

ECB2.3.1.  Analiza  para  explicar  as  repercusións  da actividade  das 
empresas, tanto nun ámbito próximo coma nun ámbito internacional. 1,3 3 

ECB2.4.1. Distingue e interpreta os obxectivos e as funcións das empresas. 1 3 

ECB2.4.2. Explica a función creadora de utilidade dos bens das empresas. 1,3 3 

ECB2.5.1. Determina e interpreta a eficiencia técnica e   económica a partir 
dos casos formulados. 3 3 

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. 

 

 
1,3 

 
3 

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

 
1,3 3 

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

 
1,2,3 3 

Bloque 3. O mercado e o sistema de prezos. 
  

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

 
1,3 3 

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

 
1,2,3 3 

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. 

 

 
1,3 

 
3 

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

 
1,2,3 3 

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

 
3 3 

ECB3.2.3. Valora de forma crítica os efectos que se derivan sobre os 
axentes intervenientes nos diversos mercados 2,3 3 

Bloque 4. A Macroeconomía 
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ECB4.1.1. Mide, interpreta e expresa as principais magnitudes 
macroeconómicas como indicadores da situación económica dun país. 

 
3 3 

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

 
1,3 3 

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. 

 
2,3 3 

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

 
1,3 3 

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

 

 
2 

 
3 

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

 

 
3 

 
3 

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

 
1,3 3 

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

 
3 3 

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

 
3 3 

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

 
1,3 3 

Bloque 5. Aspectos financeiros a economía. 
  

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

 
1,2,3 3 

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

 
2,3 3 

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

 

 
2 

 
3 

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

 
1,3 3 

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

 
2,3 3 

 
Bloque 6. O contexto internacional da economía 

  

ECB6.1.1. Identifica e describe os fluxos comerciais internacionais. 2 3 

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

 
1,3 

 
3 

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

 
3 3 

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. 

 
1 3 

Bloque 7. Desequilibrios económicos e o papel do Estado na economía .   
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ECB7.1.1. Identifica e analiza os factores e as variables que inflúen no 
crecemento económico, no desenvolvemento e na redistribución da renda. 

 
2,3 3 

ECB7.1.2. Diferencia os conceptos de crecemento e de desenvolvemento. 1,3 3 

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

 
1,2,3 3 

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. 

 

 
3 

 
3 

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

 

 
1,2,3 

 
3 

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

 
3 3 

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. 

 

 
1,3 

 
3 

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

 

 
1,2,3 

 
3 

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

 
1 3 

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. 

 

 
1,3 

 
3 

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. 

 

 
1,2,3 

 
3 

 
 
 
 
 

c) Para a avaliación extraordinaria 
 
 

Haberá unha proba extraordinaria para o alumnado que non superara a materia na 

convocatoria ordinaria que constará dunha proba obxectiva sobre as aprendizaxes mínimas da 

materia. 
 

 
 

10.2 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

A nota de cada avaliación será numérica (de 0 a 10) a cal será calculada en función dos seguintes criterios: 
 
 

A Exames (80%) 
 

En cada avaliación faranse como pouco  dous exames que serán probas obxectivas nas 

que os alumnos/as terán que resolver cuestións teóricas e prácticas.  

B  Traballos diarios recollidos na libreta individual (10%) 
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C  Comportamento e actitude (10%) 
 

O bo comportamento e actitude fronte á materia, a profesora e os compañeiros/as suporá 

un punto da nota final. Ese punto teno todo o alumnado, o cal a medida que o seu comportamento 

non sexa adecuado (como p.e. interromper a clase, non realizar as tarefas, molestar aos 

compañeiros/as ), irase reducindo en 0,10 décimas cada dúas chamadas de atención por sesión. 

A nota final da avaliación será a suma dos tres apartados anteriores (A,B,C). Os 

redondeos á alza realizaranse a partires do 0,5, deste xeito o aprobado da materia está no 4,5. 

O alumno/a que non acade o 4,5 fará unha proba de recuperación de todo o trimestre. 
 

A nota final da materia é a media aritmética das notas acadadas nos trimestres 

anteriores, se fose inferior ao 4,5 terase que acudir á convocatoria extraordinaria. Esta proba 

será sobre os contidos mínimos da materia que terá unha valoración de 10 puntos, para superar 

dita proba será necesario obter unha cualificación de 5 puntos. 

Perda do dereito á avaliación continua 

No caso no que un alumno ou alumna perda o dereito a avaliación continua, terá dereito 

exclusivamente á asistencia a clase en calidade de alumno oínte. Para a obtención de 

cualificacións farase unha proba obxectiva escrita ao rematar o curso referida aos  contados 

mínimos especificados nesta programación, na que deberá acadar unha cualificación de cinco 

puntos para superar a materia. 
 
 

Ensinanza non presencial 
No caso de que a situación sanitaria provoque a suspensión das clases presenciais, a 

entrega das actividades propostas (comentarios de texto, exercicios, probas na aula virtual...) 

sumaranse ás calificacións que xa foran obtidas mediante probas obxectivas ordinarias. Sendo 

estas actividades valoradas sempre a favor do alumnado, tendo como principal propósito evitar o 

descolgue académico. 

Así, dependendo do momento e duración dos períodos de non presencialidade no centro, estas 

porcentaxes de cualificación variarán. 
 
 
 
 

11. INDICADORES DE LOGRO 
 

a) Avaliación do proceso de ensino 
 

O proceso de ensino avaliarase a partir dos criterios de avaliación da materia que se concretan 

nos estándares de aprendizaxe sinalados anteriormente para cada contido, a súa vez ditos 

estándares de aprendizaxe concretaranse nos seguintes indicadores de logros ( rúbricas) que 

utilizaránse para avaliar a materia: 
 

5 - Nivel excepcional de desempeño, excedendo todo o esperado. 
- Propón e desenvolve novas accións. 

 
- Resposta completa. 

86  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DPTO ECONOMÍA “IES ISIDRO PARGA PONDAL” 
 

 - Explicacións claras do concepto. 
 

- Identifica todos os elementos importantes. 
 

- Provee bos exemplos. 
 

- Ofrece información que vai máis alá do ensinado na clase. 
 

- Inclúe todos os elementos requeridos na actividade. 

4 - Nivel de desempeño que supera o esperado. Mínimo nivel de erro, altamente 
recomendable. 

- Resposta bastante completa. 
 

- Presenta comprensión do concepto. 
 

- Identifica bastantes dos elementos importantes. 
 

- Ofrece información relacionada ao ensinado na clase. 
 

- Inclúe unha alta porcentaxe dos elementos requeridos na actividade. 

3 - Nivel de desempeño estándar. Os erros non constitúen ameaza. 
- A resposta reflicte un pouco de confusión. 

 
- Comprensión incompleta ou parcial do concepto. 

 
- Identifica algúns elementos importantes. 

 - Prove información incompleta do discutido na clase. 
 

- Inclúe algúns elementos dos requeridos na actividade. 

2 - Nivel de desempeño por debaixo do esperado. Presenta frecuencia de erros. 
 

- Amosa pouca comprensión do problema. 
 

- Non logra demostrar que comprende o concepto. 
 

- Omite elementos importantes. 
 

- Fai mal uso dos termos. 
 

- Faltan moitos elementos dos requeridos na actividade. 

1 - Non satisface practicamente nada dos requerimentos de desempeño. 
- Non comprende o problema. 
- Omite as partes fundamentais do concepto. 

 
- Presenta concepcións erróneas. 

 
- Vago intento de respostar. 

 
- Faltan moitos elementos dos requeridos na actividade. 

 
 

A relación entre os indicadores de logro necesarios para acadar os estándares de aprendizaxe 

establécese na seguinte táboa: 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO 

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. 

  3   

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

  3   

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. 

  3   

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

  3   

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

  3   

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

  3   

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. 

  3   

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

  3   

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

  3   

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

  3   

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

empresas. 

  3   

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

  3   

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

  3   

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. 

  3   

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

  3   

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

  3   

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

  3   
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ECB3.1.2. Define e expresa matematicamente as variables que 
determinan a oferta e a demanda. 

  3   

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. 

  3   

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

  3   

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

  3   

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

  3   

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

  3   

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

  3   

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. 

  3   

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

  3   

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

  3   

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

  3   

ECB4.3.1. Examina e interpreta datos e gráficos de contido   3   

 
económico relacionados co mercado de traballo.      

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

  3   

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

  3   

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

  3   

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

  3   

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

  3   

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

  3   
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ECB5.4.1. Razoa de forma crítica, en contextos reais, sobre as 
accións de política monetaria e o seu impacto económico e 
social. 

  3   

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

  3   

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

  3   

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

  3   

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

  3   

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

  3   

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. 

  3   

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

  3   

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

  3   

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

  3   

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. 

  3   

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

  3   

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

  3   

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. 

  3   

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

  3   

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

  3   
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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. 

  3   

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. 

  3   

 
 
 

b) Avaliación da práctica docente. 
 

Ao remate do curso pasarei unhas enquisas nas que os alumnos valorarán a labor docente do 

profesor. Unha vez analizadas ditas enquisas introducirei os cambios pertinentes,que permitan 

mellorar a labor docente, na programación do próximo curso. 
 
 
Durante o curso utilizarei unha serie de rúbricas para reflexionar sobre a miña práctica docente, en 

concreto sobre os seguintes aspectos: 

- Planificación 

- Motivación ao alumnado. 

- Desenvolvemento da ensinanza 

- Seguimento e avaliación do proceso de ensinanza aprendizaxe. 
 
 
1.- Planificación 

  
INDICADORES 

 
VALORACIÓN 

PROPOSTAS DE 
MELLORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
L 
A 
N 
I 
F 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 

1.  Programa a materia tendo en conta os estándares de 
aprendizaxe previstos. 

  

2.  Programa a materia tendo en conta o tempo dispoñible 
para o seu desenvolvemento. 

  

3.  Selecciona  e  secuencia  de  forma  progresiva  os 
contidos da programación de aula tendo en conta as 
particularidades de cada un dos grupos de   
estudantes. 

  

4.  Programa  actividades  e  estratexias  en  función  dos 
estándares de aprendizaxe. 

  

5. Planifica as clases de modo flexible, preparando 
actividades e recursos axustados á programación de 
aula e as necesidades e os intereses do alumnado. 

  

6. Establece os criterios, procedementos e os 
instrumentos de avaliación e autoavaliación que 
permiten facer seguimento do  progreso  de 
aprendizaxe dos alumnos. 
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2.- Motivación ao alumnado 
  

INDICADORES 
 

VALORACIÓN 
PROPOSTAS 
DE MELLORA 

 
 
 
M 
O 
T 
I 
V 
A 
C 
I 
Ó 
N 

1. Proporciona un plan de traballo ao principio de cada 
unidade 

  

2. Plantexa situacións que introduzan a unidade (lecturas, 
debates, diálogos…). 

  

3.   Relaciona as aprendizaxes con aplicacións reais ou 
coa súa funcionalidade. 

  

4. Informa  sobre  os  progresos  conseguidos  e  as 
dificultades encontradas. 

  

5.  Relaciona os contidos e as actividades cos intereses 
do alumnado. 

  

6. Estimula a participación activa dos estudantes na 
clase. 

  

7. Promove a reflexión dos temas tratados.   

 
 
 
 
 
 
3.- Desenvolvemento da ensinanza 

  
INDICADORES 

 
VALORACIÓN 

PROPOSTAS 
DE MELLORA 

D 
E 
S 
E 
N 
V 
O 
L 
V 
E 
M 
E 
N 
T 
O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

e 
e 

1. Resume as ideas fundamentais discutidas antes de 
pasar a unha nova unidade con mapas conceptuais 
ou esquemas…. 

  

2. Cando introduce conceptos novos, os relaciona cos 
xa coñecidos, intercala preguntas aclaratorias, pon 
exemplos…. 

  

3.  Ten predisposición para aclarar dúbidas e ofrecer 
aclaracións dentro e fora das clases. 

  

4.  Optimiza o tempo dispoñible para o desenvolvemento 
de cada unidade didáctica. 

  

5.  Utiliza axuda audiovisual ou de outro tipo para apoiar 
os contidos na aula. 

  

6. Promove  o  traballo  cooperativo  e  mantén  unha 
comunicación fluida co alumnado 

  

7.  Desenvolve os  contidos  dunha forma  ordenada  e 
comprensible para os alumnos. 

  

8. Plantexa actividades que permitan a adquisición dos 
stándares de aprendizaxes e as destrezas propias  da 
tapa educativa. 
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 9. Plantexa actividades grupais e individuais.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Seguimento e avaliación do proceso de ensinanza e aprendizaxe 

 INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTAS 
DE MELLORA 

S 
E 
G 
U 
I 

M 
E 
N 
T 
O 

 
E 

 
A 
V 
A 
L 
I 
A 
C 
I 
Ó 
N 

1. Fai a avaliación inicial ao principio de curso 
para axustar a programación ao nivel dos 
alumnos. 

  

2.  Detecta os conocementos previos de cada 
unidade didáctica. 

  

3.  Revisa, con frecuencia,os traballos propostos 
na aula e fora dela. 

  

4. Proporciona a información necesaria sobre a 
resolución das tarefas e como pode 
melloralas. 

  

5. Corrixe e explica os traballs e as actividades 
dos alumnos , e da pautas para a mellora dos 
seus aprendizaxes. 

  

6. Utiliza suficientes criterios de avaliación que 
atendan de maneira equilibrada a avaliación 
dos diferentes contidos. 

  

7. Favorece os procesos de autoavaliación e 
coavaliación. 

  

8. Propón novas actividades que faciliten a 
adquisición de obxectivos cando estos non 
foron acadados suficientemente. 

  

9. Propón novas actividades de maior nivel 
cando os obxectivos foron acadados con 
suficiencia. 
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 10. Utiliza diferentes técnicas de avaliación en 
función dos contidos, o nivel do alumnado, etc. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. PROGRAMA DE RECUPERACION E REFORZO 

 
 
 
a) Das materias pendentes de cursos anteriores 

 
A materia non se imparte en cursos anteriores. 

 
 
 
 
b) Das materia do propio curso 

 
Os/as alumnos/as que presenten dificultades de aprendizaxe, en cada avaliación, se lles 

entregará unha relación de exercicios nos que se traballarán os contidos mínimos. 
 

13. MEDIDAS CONSECUENCIA DA AVALIACIÓN INICIAL 
 
 

Unha vez analizado o cuestionario inicial que se lle pasa ao alumnado, e se de dito análise se 

desprenden carencias colectivas e individuais, procederase do seguinte xeito. 
 
 

- Carencias colectivas.- Durante unha semana dedicarei as clases á impartición de 

conceptos clave que permitan seguir a materia sen dificultade, ademais axustarei a 

programación ao nivel do alumnado. 
 
 

- Carencias individuais.- Os alumnos que presenten dificultades, recibirán un reforzo da 

materia, durante o tempo que dure esa carencia, no que lles trasladarei os conceptos e 

os procedementos mínimos para poder seguir a materia sen dificultade. 
 

 
 
14. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
Intentarase facer un esforzo para atender a cada alumno ou alumna da forma máis 

personalizada posible, tendo en conta o seu nivel de coñecementos e capacidades que posúe, as 

súas motivacións e ritmo de aprendizaxe, etc. Naquelas ocasións en que sexa necesario 

realizaranse adaptacións curriculares, modificando material escolar, actividades, método, grupos 
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de  traballo,  tempo  e  orde  dos  contidos  e  criterios  de  avaliación,  aplicándoos  de  forma 

individualizada. 
 
 
Como actividades de detección de coñecementos previos faremos: 

- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo docente, có fin de facilitar 

unha idea precisa sobre de donde se parte. 

- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión 

da unidade, tomando nota das dificultades atopadas. 

Como actividades de consolidación faremos: 
 
- Realización de exercicios apropiados e todo o abundantes e variados que sexa preciso, có fin de 

afianzar os contidos traballados na unidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 

 
Non se programan actividades complementarias fora do centro nin extraescolares. Iranse 
concretando as complementarias dentro do centro nas actas mensuais do departamento.  

 
16. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR 

 
Non procede 

 
 
17. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 

 
 
Anexo Nº 3 

 
 
18. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 
Dende o comezo do curso orientarase aos alumnos/as sobre os estudos que  teñan 

relación coa economía, facilitándolles documentación e as indicacións que procedan. 
 

 
 
19. PROGRAMA DE EDUCACION EN VALORES (TRANSVERSAL) 

 
Como contribución ao desenvolvemento integral do alumnado, incorpóranse de forma 

transversal á materia, en torno á educación en valores democráticos, contidos que a nosa 

sociedade demanda, tales como a educación para a tolerancia, para a paz, a educación para a 

convivencia, a educación intercultural, para a igualdade entre sexos, a educación ambiental, a 

educación para a saúde, e principalmente a educación do consumidor, destacamos os 

seguintes: 
 
 
Educación ambiental 
- Analizar os efectos negativos da actividade económica actual sobre o medio ambiente. 
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- Propoñer solucións alternativas que poidan utilizarse para combater a contaminación. 

- Valorar a importancia da necesidade de control e protección do medio ambiente. 

- Analizar a necesidade de elixir a forma en que as empresas e o Estado afrontan o problema da 

escaseza. 
 
 
Educación cívica e constitucional 
- Utilizar os coñecementos económicos adquiridos para adaptar unha postura crítica e flexible ante 

os grandes problemas que plantexan o desenvolvemento e o subdesenvolvemento económico. 

- Analizar as informacións que aparecen nos medios de comunicación en relación cos problemas 

sociais, culturais e medioambientais, e valoralas dende un punto de vista económico. 

- Recoñecer a importancia da formación persoal para o desenvolvemento do capital humano e a 
riqueza. 

- Analizar a relación existente entre consumo abusivo, medio ambiente e pobreza. 
 
 
Educación do consumidor 
- Valorar a importancia das estatísticas económicas como medio para coñecer a realidade. 
- Analizar o funcionamento dunha economía de mercado. 

- Recoñecer o dobre papel das economías domésticas, como consumidores e como produtores. 
 
- Valorar criticamente as necesidades de consumo creadas a través de técnicas abusivas. 

 
 
 
Educación para a saúde 

- Recoñecer as prestacións económicas e a asistencia sanitaria como as principais partidas de 

gasto do ornamento da Seguridade Social 

- Recoñecer a influenza que teñen sobre a saúde e a calidade de vida as actuacións económicas 

contaminantes. 

- Respectar as normas de seguridade e hixiene na empresa. 

- Educación para a igualdade de oportunidades entre ambos sexos 

- Analizar a evolución das desigualdades laborais e salariais entre home e muller. 
 
 
Educación para a paz 

- Recoñecer  a  importancia  dunha  actitude  non  desprezativa  fronte  a  outras  posturas  para  a 

correcta evolución económica, política e social. 

- Valorar as aportacións da economía ao benestar social e a mellora da calidade de vida. 

- Valorar a importancia da actitude individual respecto ao progreso económico e o funcionamento 

dos sistemas económicos e da empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. SISTEMA PARA A ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS 
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Aproveitar a avaliación inicial para determinar os coñecementos previos. A maiores farase un 

cuestionario grupal e oral sobre os conceptos fundamentais traballados o ano anterior e os que se 

van traballar neste cursos, relacionando os coa actualidade económica. 
 
 

Como actividades de detección de coñecementos previos faremos: 

- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo docente, có fin de facilitar 

unha idea precisa sobre de donde se parte. 

- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión 

da unidade, tomando nota das dificultades atopadas. 
 
 
 

21. PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN 
 

Cando finalice cada avaliación o profesor deberá cotexar : 

- Se o tempo adicado a cada tema coincide co previsto na programación. 

- Se a maioría dos estudantes alcanzaron os obxectivos mínimos. 

- Se os materiais empregados son os adecuados. 

Dita información deberá estar reflectida nos informes do departamento. 
 
 

Ao remate do curso pasarei unhas enquisas nas que os/as alumnos/as valorarán a labor docente do 

profesor/a. 
 

 
 
 
 
 

22. CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO E AOS PAIS/NAIS 
 

Ao  comezo  do  curso  informarase  aos  alumnos  e  aos  pais/nais/titores  interesados  dos 

seguintes apartados da programación: 

 
1 Contidos temporalizados. 

2 Criterios de avaliación 

3 Estándares de aprendizaxe /mínimos 

4 Instrumentos de avaliación. 

5 Criterios de cualificación. 

6 Programa de recuperación pendentes 

a Proced./ instrumentos avaliación de pendentes 

b Criterios cualificación de pendentes 
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ASPECTOS ESPECÍFICOS DA MATERIA ECONOMÍA DA EMPRESA 2º BACHARELATO 
 
 
 
 

4. OBXECTIVOS DA MATERIA DE ECONOMÍA DA EMPRESA 
 
 
 

En relación cos contidos propostos , establecemos para a materia de Economía da empresa os 

seguintes obxectivos: 

- 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. 

- Identificar os distintos tipos de custos, saber calcular a produtividade e valorar as 

existencias da empresa. 

- 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, así como saber calcular a viabilidade dunha inversión. 

- 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. 

- Utilizar os distintos tipos de análise económicos. 
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- 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. 
 
 
 
 
 
 
5. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 
 
 
a) Comunicación Lingüística ( CCL ) 

 
 

A materia esixirá dos alumnos que utilicen as diversas formas da linguaxe como instrumento de 

comunicación oral e escrita. Os alumnos e as alumnas veranse obrigados a expresar 

pensamentos, a xerar ideas, formarse xuízos críticos, a dialogar, a organizar a información (tanto a 

propia como a xerada por outros). Así mesmo, a materia préstase a que os alumnos desenvolvan 

as capacidades lingüísticas orais, expoñendo as ideas, presentando proxectos e produtos, 

promocionándoos e relacionándose cos potenciais clientes e provedores. 

 
b) Competencia Matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 

 
 

A materia contribuirá a facilitar aos alumnos e as alumnas a utilización de ferramentas de cálculo 

(especialmente no relativo aos custos e aos beneficios). Tamén será frecuente o uso de 

información cuantitativa para poder valorar diferentes alternativas, xunto cos elementos e 

razoamentos matemáticos como ferramenta de axuda para resolver problemas relacionados coas 

situacións da vida cotiá e na toma de decisións. 

 
c) Competencia Dixital ( CD ) 

 
 

Os/as alumnos/as terán que buscar, obter, procesar e comunicar información para transformala 

en coñecemento. A utilización das tecnoloxías da información e da comunicación serán un 

elemento imprescindible para o desenvolvemento da materia. Así mesmo, contribuirase ao 

desenvolvemento da capacidade dos alumnos e as alumnas para transformar a gran cantidade de 

información que as novas tecnoloxías poñen á nosa disposición en coñecemento útil, facilitando 

que os alumnos poidan resolver problemas tanto propios como alleos: detectar necesidades 

insatisfeitas, ofertar produtos novidosos ao mercado, utilizar as novas tecnoloxías para a 

promoción e as vendas dos produtos.... 

 
d) Aprender a Aprender ( CAA) 

 
 

A materia fomenta a adquisición por parte do alumnado da conciencia das propias 

capacidades, do que pode facer un por si mesmo e do que se pode chegar a facer coa axudas dos 

demais. Alumnos que  en  ocasións  desconectan  dos  contidos  educativos  máis  académicos e 
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tradicionais, conseguen contactar co sistema a través de materias como esta que teñen un forte 

carácter práctico e que lles permiten desenvolver a competencia persoal, que os estimula e os 

motiva, fomentando a confianza en si mesmo e o gusto por aprender. Contribúe tamén a que 

tomen conciencia de que as capacidades das persoas son diferentes, de que cada un ten as súas, 

pero todas son válidas e de que xuntas poden chegar a producir xuntas bos resultados. Pon de 

manifesto a posibilidade de emprender proxectos persoais, dividíndoos en metas alcanzables a 

curto, medio e longo prazo e ven do a necesidade de aplicar o esforzo á aprendizaxe de forma 

progresiva e realista. 

 
e) Competencia Social e Cidadá ( CSC ) 

 
A presenza das empresas como elemento fundamental da actividade económica é incuestionable. 

A través das capacidades desenvolvidas na nosa materia, os alumnos adquirirán conciencia da 

importancia do papel coordinador das empresas, e do asociacionismo en xeral, axudándoos a 

comprender a realidade social e económica do mundo en que viven. 

 
Tamén aprenderán a asumir responsabilidades, a comprender a dimensión multicultural da 

realidade social actual e como a actividade económica non pode ser allea a ela. Desenvolverán 

habilidades sociais relativas á xestión de conflitos e á necesidade de negociación presentes en 

calquera organización social (e a empresa non deixa de selo). 

Asumirán que a actividade económica e empresarial ten unha dimensión ética e unha 

responsabilidade social cada vez máis ineludibles. Así mesmo, os alumnos e as alumnas 

comezarán o exercicio da súa cidadanía achegándose ao contacto coa lexislación económica e 

laboral, ao coñecemento e exercicio dos dereitos e deberes dos cidadáns, partindo da dobre 

dimensión de patróns e traballadores. 

 
f) Sentido de iniciativa e espirito emprendedor (CSIEE) 

 
A materia axuda aos estudantes a desenvolver a confianza en si mesmos e a motivación por 

actuar. Verán que todos temos ideas, como se poden seleccionar aquelas máis axeitadas e levalas 

á práctica. Contribúe a elevar a autoestima, a autocrítica e o coñecemento de si mesmo. A 

necesidade de tomar decisións, de elixir cun criterio propio, calculando os riscos e avaliándoos 

para despois asumir as consecuencias das nosas decisións, serán capacidades que se 

desenvolvan nesta materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, PERFIL COMPETENCIAL E TEMPORALIZACIÓN 
 
 

EEB1.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas coas - CD 3 1ª av 
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esixencias de capital e coas responsabilidades para cada tipo. - MCCT 
- CSIE 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 

1ª 

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 

1ª 

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 

1ª 

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 

1ª 

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 

1ª 

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 

1ª 

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 

1ª 

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 

1ª 

EEB2.1.3. Identifica e explica estratexias de especialización e diversificación. - CCL 
-CMCCT 
- CSIEE 

 
 
1 clase 

1ª 

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

- CAA 
- CD 
-CMCCT 

 
2 
clases 

1ª 

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 

1ª 

 
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 

1ª 

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 

1ª 

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 

1ª 

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 

1ª 

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 

- CD 
-CMCCT 

2 
clases 

1ª 
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interrelacións. - CSIEE   
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 

1ª 

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

- CAA 
-CMCCT 
- CSIEE 

 
 
1 clase 

1ª 

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 

1ª 

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 

2ªavl 

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

-CMCCT 
- CSC 

 
1 clase 

2ª 

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 

2ª 

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 

2ª 

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

- CD 
-CMCCT 

3 
clases 

2ª 

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

- CD 
-CMCCT 

3 
clases 

2ª 

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 

2ª 

EEB4.3.1. Identifica os custos que xera o almacén e resolve casos prácticos 
sobre o ciclo de inventario. 

- CD 
-CMCCT 

2 
clases 

2ª 

EEB4.3.2. Valora as existencias en almacén mediante diferentes métodos. - CD 
-CMCCT 

4 
clases 

2ª 

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

-CMCCT 
- CSIEE 

3 
clases 

2ª 

 
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 

2ª 

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

- CAA 
- CD 
-CMCCT 

 
2 
clases 

2ª 

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 

2ª 

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

- CCL 
-CMCCT 

3 
clases 

2ª 

102  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DPTO ECONOMÍA “IES ISIDRO PARGA PONDAL” 
 

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

- CD 
-CMCCT 

2 
clases 

2ª 

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 

2ª 

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

- CCL 
-CMCCT 

2 
clases 

2ª 

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 

2ª 

EEB6.1.1. Recoñece os elementos patrimoniais e a función que teñen 
asignada. 

-CMCCT 
- CSIEE 

2 
clases 

3ª 

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

-CMCCT 4 
clases 

3ª 

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

- CAA 2 
clases 

3ª 

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

-CMCCT 2 
clases 

3ª 

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

- CAA 
- CSIEE 

2 
clases 

3ª 

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 

3ª 

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

-CMCCT 
- CSIEE 

 
1 clase 

3ª 

EEB6.1.8. Valora a importancia da información na toma de decisións. - CAA 
- CSIEE 1 clase 3ª 

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

- CD 
-CMCCT 

3 
clases 

3ª 

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

- CD 
-CMCCT 
- CSIEE 

 
2 
clases 

3ª 

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

-CMCCT 
- CSIEE 

2 
clases 

3ª 

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 

3ª 

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

- CSC 1 clase 3ª 

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 

3ª 

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 

3ª 

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 

3ª 
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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 

3ª 

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 

3ª 

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

 
1 clase 

3ª 

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

- CAA 
-CMCCT 

 
 
1 clase 

3ª 

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

- CD 
-CMCCT 

 
1 clase 

3ª 

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

- CCL 
-CMCCT 
- CSIEE 

 
 
1 clase 

3ª 

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 

3ª 

 
 
 
 
 
 

6. CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS 
 

 
 

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. 
 
 
 
 
 

 
AV CONTIDOS  

E.A. 
 

CC 
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1ª 

UD 1: A empresa e o empresario. 
- A empresa 
- Elementos da empresa 
- Funcións da empresa 
- Obxectivos da empresa 
- Áreas funcionais da empresa 
- Teorías sobre o empresario 

 
 
 
 

EEB1.1.4 

 
 
 
 

CCL 
CSIEE 

UD 2: Clases de empresas e formas xurídicas. 
- A lexislación mercantil 
- Clasificación das empresas 
- Tipos de empresas según a súa forma xurídica 

 

 
 

EB1.1.1 
EEB1.1.2 
EEB1.1.3 

 

 
 

CD, CMCCT 
CSIE,CAA 

UD 3: A empresa e o seu contorno 

- Entorno da empresa 
- As cinco forzas competitivas de PORTER 
- Análise DAFO 
- A estratexia competitiva 
- Responsabilidade social da empresa 
- Estratexias de crecemento 
- Internacionalización. Multinacionais 
- As pequenas e medianas empresas ( pymes) 

 
 
 
 

EEB1.2.1 
EEB1.2.2 
EEB1.2.3 
EEB2.1.1 
EEB2.1.2 
EEB2.1.3 
EEB2.1.4 
EEB2.1.5 
EEB2.1.6 
EEB2.1.7 

 
 
 
 

CD, CMCCT, 
CSC, CSIEE 
CCL,CAA, 

UD 4: Área de produción. 
- Produción e proceso produtivo 
- A tecnoloxía e a innovación tecnolóxica ( I+D+i) 
- A función de produción: Produtividade e eficiencia 
- Os custos da empresa 
- Limiar de rendibilidade ou punto morto 
- Planificación da produción 
- A calidade na empresa 
- Produción e protección do medio ambiente 

 
 
 
 

EEB4.1.1 
EEB4.1.2 
EEB4.1.3 
EEB4.2.1 
EEB4.2.2 
EEB4.2.3 
EEB4.2.4 

 
 
 
 

CD,CMCCT 
CSC,CAA 
CSIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª 

UD 5: Área de aprovisionamento. 

- A función de aprovisionamento 
- A xestión de inventarios 
- Modelos de xestión de inventarios 
- Valoración de existencias 

 
 
 
 

EEB4.3.1 
EEB4.3.2 
EEB4.3.3 

 
CD, CMCCT 
CSIEE 

UD 6: Área comercial 
- Departamento comercial 
- mercado 
- Estudo de mercado 
- A segmentación de mercados 
- Marketing-mix 
- Plan de marketing 
- Aplicación ao marketing das TIC 

 
EEB5.1.1 
EEB5.1.2 
EEB5.1.3 
EEB5.1.4 
EEB5.1.5 
EEB5.1.6 
EEB5.1.7 
EEB5.1.8 

CSIEE, CAA 
CD,CMCCT 
CSC,CCL 

UD 7: Área de financiación e investimento. 

- Fontes de financiación da empresa 
- Fontes de financiación según a titularidade 
- Formas alternativas de financiación 
- Custo e selección da fonte de financiación 
- Investimento: Concepto e tipos 
- Características dun investimento 
- Métodos de selección e valoración de investimentos 
- Os ciclos da empresa 

EEB7.1.1 
EEB7.1.2 
EEB7.1.3 
EEB7.1.4 
EEB7.1.5 
EEB7.1.6 
EEB7.1.7 
EEB7.1.8 
EEB7.1.9 
EEB7.1.10 

 
 
 
 
 
 

CD,CSIEE 
CMCCT,CCL 
CAA, 
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 - Período medio de maduración.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ª 

UD 8: Estados financeiros da empresa e a fiscalidade empresarial. 
- A información na empresa 
- Patrimonio da empresa 
- Os resultados da empresa 
- Plan xeral de contabilidade 
- Os libros contables 
- A fiscalidade empresarial 

 
 
 
 
 
 

EEB6.1.1 
EEB6.1.2 
EEB6.1.3 
EEB6.1.9 
EEB6.1.10 
EEB6.2.1 
EEB6.2.2 
EEB6.2.3 

 
 
 
 
 
 

CMCCT, 
CSIEE, CAA 
CD,CCL,CSC 

UD 9: Análise dos estados financeiros da empresa. 

- Análise dos estados contables 
- Análise patrimonial 
- Análise financeiro 
- Análise económico 

 
 
 
 
 
 

EEB6.1.4 
EEB6.1.5 
EEB6.1.6 
EEB6.1.7 
EEB6.1.8 

 
 
 
 
 
 
 

CAA,CMCCT 
CSIEE,CD 

UD 10: Dirección e organización 

- A dirección: Concepto e funcións 
- A función de planificación 
- A función de organización 
- A función de xestión ou dirección 
- A función de control 

 

 
 

EEB3.1.1 
EEB3.1.2 
EEB3.1.3 
EEB3.1.4 
EEB3.1.5 

 
 
 
 

CMCCT, CSC 
CCL, CSIEE 
CD,CAA 

 UD 11: Xestión dos recursos humanos 

- Departamento de RRHH 
- A motivación no traballo 
- Reclutamento e selección de persoal. 
- Traballo e as relacións laborais 
- A representación dos traballadores 
- Os conflitos de intereses e as súas váis de negociación 
- A organización do traballo 

 

 
 

EEB3.1.6 

 

 
 

CAA, CSC 
CSIEE 

 
 
 
 
 
 
 

7. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
 
 

O alumnado debe coñecer, comprender, entender e saber aplicar á realidade económica 

actual os seguintes conceptos: 
 
 

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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
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a) Metodoloxía específica da materia 
 
 

Proponse seguir unha metodoloxía na 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. 

- 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. 
 
 
 
 

Ensinanza non presencial 
En caso de ter que suspenderse a asistencia ao centro de ensino debido á situación sanitaria 

actual, a metodoloxía que se empregará será a distancia e empregando a plataforma de 

videoconferencias que nos ofreza a Consellería de Educación. Asemade, as propostas de traballo 

que o alumnado teña que entregar e demais probas faranse, preferiblemente mediante a aula virtual 

do centro educativo. 

Non se desbota a posibilidade de empregar outros medios de comunicación co alumnado se os 

anteriores non foran suficientes. 
 

 
 

b) 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 informáticos, escritos ou visuais. 
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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. 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 
 

- Libreta ou caderno de clase, onde se irán recollendo as actividades propostas. 

- Libro de texto:ECONOMÍA DA EMPRESA, editorial Mc Graw Hill 

- Material bibliográfico, como elemento de consulta. 

- Artigos de prensa económica. A forma en que van ser utilizados na aula está recollida no 

apartado desta programación destinado ao proxecto lector. 

- Debates radiofónicos ou de TV para introducir temas de interés ou complementar as 

explicacións do profesorado. 

- Utilización de vídeos e outros materiais enviados polo Banco de España. 

- Utilización das novas tecnoloxías da información e comunicación. Véxase o apartado 

desta programación dedicado as TIC( aula virtual) 

- Breve relación de páxinas web que poden resultar interesantes para o alumnado: 

- www.bicgalicia.com 

- www.bde.es 

- www.bolsademadrid.es 

- www.aet.es 

- www.ipyme.org 

- www.cnmv.es 

- www.mcc.es 

- http://noticias.jurídicas.com 

- www.meh.es 

- www.saica.es 

- http://enebro.pnticmec.es 

- www.ine.es 

- www.abanfin.com 

- www.mujeresempresarias.org 

- http://lotus.juguetesyjuegos.com 

- www.ecomur.com 

- www.seg-social.es 

- www. cooperativasdegalicia.es 
 

- www.circe.es 
 

Ensinanza non presencial 
En caso de ter que suspenderse a asistencia ao centro de ensino debido á situación sanitaria 

actual, os recursos empregados adaptaranse á ensinanza a distancia, mediante a realización de 

presentacións, videos-titoriais, materiais propios.. 
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9. RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COS OBXECTIVOS, CONTIDOS E AS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 

Economía da Empresa. 2º de bacharelato 

Obx Contidos Estándares de aprendizaxe C.C. 

Bloque 1. A empresa 
- a B1.1. A empresa e o/a EEB1.1.1. Distingue as formas xurídicas   das - CD 
- d empresario/a.  B1.2.  Elementos, empresas e relaciónaas coas esixencias de - CMCCT 
- i funcións e capital e coas responsabilidades para cada - CSIE 
- l tipo. 

 
- m obxectivos  da  empresa.  B1.3. 

Clases de empresas. 
B1.4. Marco xurídico da 
actividade empresarial. 

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

- CD 
- CMCCT 

- CAA 
- CD 
- CMCCT 

- CCL 
- CSIEE 

- 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. 

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. 
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. 
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. 

- CD 
- CMCCT 
- CSC 
- CSIEE 

- CD 
- CSC 
- CSIEE 

- CSC 
- CSIEE 

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 mercado. 
B2.4. Importancia das pequenas 
e medianas empresas   (PME) 
na economía. 
B2.5. 

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

- CCL 
- CMCCT 

- CD 
- CMCCT 
- CSIEE 

- CCL 
- CMCCT 
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 Internacionalización, 
competencia global e 
tecnoloxía. 
B2.6. Empresa multinacional: 
aspectos  positivos  e  negativos 
do seu funcionamento. 

EEB2.1.3. Identifica e explica as estratexias de 
especialización e diversificación.EEB2.1.4. 
Analiza as estratexias de crecemento interno e 
externo a partir de supostos concretos. 
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.EEB2.1.6. Describe as 
características e as estratexias de 
desenvolvemento da empresa multinacional, e 
valora a importancia da responsabilidade 
social e ambiental. 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. 

- CSIEE 
- CAA 
- CD 
- CMCCT 
- CSC 
- CSIEE 
- CCL 
- CSC 
- CMCCT 
- CD 
- CMCCT 
- CSC 

 
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. 

EEB3.1.1. Reflexiona sobre a división técnica 
do traballo nun contexto global de 
interdependencia económica para valorar as 
súas consecuencias sociais. 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. 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. 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. 
EEB3.1.5. Aplica os seus coñecementos a 
unha organización concreta, para detectar 
problemas e propor melloras. 
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. 

- CMCCT 
- CSC 

- CCL 
- CMCCT 
- CSIEE 

- CD 
- CMCCT 
- CSIEE 

- CAA 
- CD 
- CSC 
- CSIEE 

- CAA 
- CMCCT 
- CSIEE 
- CAA 
- CSC 
- CSIEE 

Bloque 4. A función produtiva 
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- 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. 

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

- CD 
- CMCCT 

- CMCCT 
- CSC 

- CAA 
- CMCCT 
- CSC 

- i 
- l 
- m 

B4.4.   Custos: 
cálculos dos 
empresa. 
B4.5. Cálculo e 

clasificación 
custos 

e 
na 

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

- CD 
- CMCCT 

 
 interpretación do limiar  de 

rendibilidade da empresa. 
EEB4.2.3. Calcula o limiar de vendas (de 
rendibilidade) necesario para a supervivencia da 
empresa. EEB4.2.4. Analiza os métodos custo 
beneficio e custo eficacia como instrumentos de 
medida e avaliación que axudan á toma de 
decisións. 

- CD 
- CMCCT 

- CMCCT 
- CSIEE 

- i 
- l 
- m 

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

EEB4.3.1. Identifica os custos que xera o 
almacén e resolve casos prácticos sobre o ciclo 
de inventario. EEB4.3.2. Valora as existencias en 
almacén mediante diferentes métodos. ECB4.3.3. 
Valora a relación entre o control de inventarios e 
a produtividade e a eficacia dunha empresa. 

- CD 
- CMCCT 

- CD 
- CMCCT 
- CMCCT 
- CSIEE 

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 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. 

EEB5.1.1. Caracteriza un mercado en función de 
diferentes variables como, por exemplo, o 
número de competidores e o produto vendido. 
EEB5.1.2. Identifica e adapta a cada caso 
concreto as estratexias e os enfoques de 
márketing. EEB5.1.3. Interpreta e valora 
estratexias de márketing, incorporando nesa 
valoración consideracións de carácter ético, 
social e ambiental. EEB5.1.4. Comprende a 
explica as fases e as etapas da investigación de 
mercados. EEB5.1.5. Aplica os criterios e 
estratexias de segmentación de mercados en 
casos prácticos. 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. 
EEB5.1.7. Describe a organización e o 
funcionamento  do     departamento  comercial 
da empresa. 
EEB5.1.8. Determina as necesidades da 
clientela  en  relación  coas  características  dos 

- CSIEE 

- CAA 
- CD 
- CMCCT 
- CD 
- CMCCT 
- CSC 
- CSIEE 
- CCL 
- CMCCT 
- CD 
- CMCCT 
- CD 
- CMCCT 
- CSC 
- CCL 
- CMCCT 

- CD 
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  produtos ou dos servizos ofrecidos pola empresa. - CMCCT 
- CSC 
 

 
- 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. 

EEB6.1.1. Recoñece os elementos  patrimoniais 
e a función que teñen  asignada. 

EEB6.1.2. Identifica, valora e clasifica e  os 
bens, os dereitos e as obrigas da empresa en 
masas patrimoniais. 
EEB6.1.3. Interpreta a correspondencia entre os 

investimentos e o seu financiamento. 

- CMCCT 
- CSIEE 

- CMCCT 

- CAA 

 
 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. 

EEB6.1.4. Detecta posibles desaxustes no 
equilibrio patrimonial, na solvencia e no 
apancamento da empresa, mediante a utilización 
de rateos. 
EEB6.1.5. Propón medidas correctoras axeitadas 
en caso de se detectar desaxustes patrimoniais 
ou financeiros. 
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. 
EEB6.1.7. Recoñece a conveniencia do equilibrio 
económico, patrimonial e financeiro da empresa. 
EEB6.1.8. Valora a importancia da información 
na toma de decisións. 
EEB6.1.9. Calcula o resultado do exercicio 
económico da empresa, empregando os criterios 
de imputación aplicables. 
EEB6.1.10. Identifica, interpreta e clasifica os 
elementos do resultado da empresa. 

- CMCCT 

- CAA 
- CSIEE 

- CMCCT 
- CD 

- CMCCT 
- CSIEE 

- CAA 
- CSIEE 

- CD 
- CMCCT 

- CD 
- CMCCT 
- CSIEE 

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

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

EEB6.2.1. Identifica as obrigas fiscais das 
empresas segundo a súa organización e a 
actividade que desenvolvan. 
EEB6.2.2. Describe o funcionamento básico dos 
impostos que recaen sobre  as empresas e destac 
as principais diferenzas entre eles. 
EEB6.2.3. Valora a achega que supón para a rique 
nacional a carga impositiva que soportan as 
empresas. 

- CMCCT 
- CSIEE 

-aCCL 
- CMCCT 
za 

- CSC 

Bloque 7. A función financeira 
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- 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. 

EEB7.1.1. Coñece e enumera os métodos 
estáticos (prazo de recuperación) e dinámicos 
(criterio do valor actual neto) para seleccionar e 
valorar investimentos. 
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. 
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. 
EEB7.1.4. Analiza, nun suposto concreto de 
financiamento externo, as opcións posibles, os 
seus custos e as variantes de amortización. 
EEB7.1.5. Analiza e avalía, a partir dunha 
necesidade concreta, as posibilidades que teñen 
as empresas de recorrer ao mercado financeiro. 

- CD 
- CSIEE 
- CMCCT 
- CD 
- CMCCT 

- CCL 
- CMCCT 

- CAA 
- CD 
- CMCCT 

- CAA 
- CMCCT 
- CSIEE 

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

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

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

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

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

- CMCCT 
- CSIEE 
- CAA 
- CMCCT 

- CD 
- CMCCT 

- CCL 
- CMCCT 
- CSIEE 
- CMCCT 
- CAA 
- CD 
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10. AVALIACION 
 
 
 
 

10. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

a/ Para a avaliación inicial 

A avaliación inicial consistirá nunha serie de preguntas curtas sobre certos contidos que se 

impartirán durante o curso académico. 
 

 
 

b/ Para as avaliacións ordinarias 
 

 
 

A. Exames e outras probas escritas 

En cada avaliación faranse dous ou tres exames,serán probas obxectivas nas que o 

alumnado terá que resolver cuestións teóricas e prácticas. 
 
 

B. Comportamento, actitude e traballo diario 

O bo comportamento na aula e unha actitude correcta cara á asignatura, profesora e os/as 

compañeiros/as. Toda esta información será recollida nunha ficha individual. 

Ensinanza non presencial 
Debido á situación sanitaria provocada pola COVID-19, faise necesario ter en conta a 

posibilidade de que durante certos períodos de tempo as clases non sexan presenciais. Neste 

caso, os instrumentos de avaliación deberán adaptarse para conseguir que o alumnado se vexa 

perxudicado o menos posible. 

Na seguinte táboa recóllese a relación de estándares e instrumentos tendo en conta ambas 

posibilidades, ensinanza presencial e non presencial. 

1= Proba escrita (presencial ou telemática). 

2= Observación directa 

3= Traballos presentados 
 
 

Estándares de aprendizaxe Instrumentos 

Bloque 1. A empresa Presencial Non 
presencial 

EEB1.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas coas 
esixencias de capital e coas responsabilidades para cada tipo. 

 
1 

 
1,3 

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. 

 

 
1,2 

 

 
1,3 

EEB1.1.3. Analiza un determinado caso práctico, os criterios de clasificación 1 1,3 
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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. 

  

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

 
1 

 
1,3 

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. 

 
2 

 
1,3 

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. 

 

 
1,2 

 

 
1,3 

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. 

 

 
2 

 

 
1,3 

Bloque 2. Desenvolvemento da empresa   

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. 

 

 
1 

 

 
1,3 

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

 
1 

 
1,3 

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

 
1 

 
1,3 

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

 
1 

 
1,3 

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. 

 

 
2 

 

 
1,3 

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

 

 
1 

 

 
1,3 

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. 

 

 
1 

 

 
1,3 

Bloque 3. Organización e dirección da empresa   

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

 
1,2 

 
1,3 

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. 

 

 
1 

 

 
1,3 

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. 

 
 

1,2 

 
 

1,3 

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. 

 

 
2 

 

 
1,3 

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

 
2 

 
1,3 

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 

1 1,3 
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motivación e a produtividade.   

Bloque 4. A función produtiva   

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. 

 

 
1 

 

 
1,3 

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

 
1 

 
1,3 

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. 

 

 
2 

 

 
1,3 

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. 

 

 
1 

 

 
1,3 

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

 
1 

 
1,3 

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

 
1 

 
1,3 

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

 
1 

 
1,3 

EEB4.3.1. Identifica os custos que xera o almacén e resolve casos prácticos 
sobre o ciclo de inventario. 

 
1 

 
1,3 

EEB4.3.2. Valora as existencias en almacén mediante diferentes métodos. 1 1,3 

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

 
1 

 
1,3 

Bloque 5. A función comercial da empresa   

EEB5.1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables como, 
por exemplo, o número de competidores e o produto vendido. 

 
1 

 
1,3 

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

 
1,2 

 
1,3 

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

 
2 

 
1,3 

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

 
1 

 
1,3 

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

 
2 

 
1,3 

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. 

 

 
2 

 

 
1,3 

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

 
1 

 
1,3 

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

 
1 

 
1,3 

Bloque 6. A información na empresa   

EEB6.1.1. Recoñece os elementos patrimoniais e a función que teñen 
asignada. 

 
1 

 
1,3 

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

 
1 

 
1,3 

117  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DPTO ECONOMÍA “IES ISIDRO PARGA PONDAL” 
 

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

 
1 

 
1,3 

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

 
1,2 

 
1,3 

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

 
1,2 

 
1,3 

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. 

 

 
2 

 

 
1,3 

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

 
1 

 
1,3 

EEB6.1.8. Valora a importancia da información na toma de decisións. 2 1,3 

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

 
1 

 
1,3 

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

 
1 

 
1,3 

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

 
1 

 
1,3 

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

 
1 

 
1,3 

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

 
1,2 

 
1,3 

Bloque 7. A función financeira   

EEB7.1.1. Coñece e enumera os métodos estáticos (prazo de recuperación) 
e dinámicos (criterio do valor actual neto) para seleccionar e valorar 
investimentos. 

 

 
1,2 

 

 
1,3 

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. 

 
1 

 

 
1,3 

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. 

 

 
1,2 

 

 
1,3 

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

 
2 

 
1,3 

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

 
2 

 
1,3 

EEB7.1.6. Valora as fontes externas e internas de financiamento da empresa. 2 1,3 

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

 
2 

 
1,3 

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

 
2 

 
1,3 

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

 
1 

 
1,3 

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

 
1 

 
1,3 

118  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DPTO ECONOMÍA “IES ISIDRO PARGA PONDAL” 
 

 
 
 
 
c) Para a avaliación extraordinaria 

 
 

Haberá unha proba extraordinaria para os/as alumnos/as que non superaron a 

materia na convocatoria ordinaria que constará dunha proba obxectiva sobre os contidos 

mínimos da materia. 
 
 
 
 
 
 
10.2 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
A nota de cada avaliación será numérica (de 0 a 10) a cal será calculada en función dos 

seguintes criterios: 
 
 

A. Exames (90%) 
 

En cada avaliación faranse dous ou tres exames, serán probas obxectivas nas que os 

alumnos/as terán que resolver cuestións teóricas e prácticas. 

B. Comportamento e actitude (10%) 
 

O bo comportamento e actitude fronte á materia, a profesora e os compañeiros suporá un 

punto da nota final. Ese punto teno todo o alumnado, o cal a medida que o seu comportamento 

non sexa adecuado (como p.e.  interromper a clase,  non realizar as tarefas  , molestar aos 

compañeiros/as), irase reducindo en 0,10 décimas cada dúas chamadas de atención por sesión. 

A nota final da avaliación será a suma dos tres apartados anteriores (A,B). Os redondeos 

á alza realizaranse a partires do 0,5, deste xeito o aprobado da materia está no 4,5. 

O alumno/a que non acade o 4,5 fará unha proba de recuperación de todo o trimestre. 
 

A nota final da materia é a media aritmética das notas acadadas nos trimestres 

anteriores, se fose inferior ao 4,5 terase que acudir á convocatoria extraordinaria. Esta proba 

será sobre os contidos mínimos da materia que terá unha valoración de 10 puntos, para superar 

dita proba será necesario obter unha cualificación de 5 puntos. 

Perda do dereito á avaliación continua 

No caso no que un alumno ou alumna perda o dereito a avaliación continua, terá dereito 

exclusivamente á asistencia a clase en calidade de alumno oínte. Para a obtención de 

cualificacións farase unha proba obxectiva escrita ao rematar o curso referida aos  contados 

mínimos especificados nesta programación, na que deberá acadar unha cualificación de cinco 

puntos para superar a materia. 
 
 
 
 
 

Ensinanza non presencial 
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No caso de que a situación sanitaria provoque a suspensión das clases presenciais, a entrega das 

actividades propostas (comentarios de texto, exercicios, probas na aula virtual...) sumaranse ás 

calificacións que xa foran obtidas mediante probas obxectivas ordinarias. Sendo estas actividades 

valoradas sempre a favor do alumnado, tendo como principal propósito evitar o descolgue académico. 

Se fose preciso, debido a que o alumnado debe ir preparado para as ABAU, valorarase a posibilidade 

de facer exames telemáticos mediante a Aula virtual do Instituto. 
 
 
 

11. INDICADORES DE LOGRO 
 

c) Avaliación do proceso de ensino 
 

O proceso de ensino avaliarase a partir dos criterios de avaliación da materia que se concretan 

nos estándares de aprendizaxe sinalados anteriormente para cada contido, a súa vez ditos 

estándares de aprendizaxe concretaranse nos seguintes indicadores de logros ( rúbricas) que 

utilizaránse para avaliar a materia: 

 
5 - Nivel excepcional de desempeño, excedendo todo o esperado. 

- Propón e desenvolve novas accións. 
 

- Resposta completa. 
 

- Explicacións claras do concepto. 
 

- Identifica todos os elementos importantes. 
 

- Prove bos exemplos. 
 

- Ofrece información que vai máis alá do ensinado na clase. 
 

- Inclúe todos os elementos requeridos na actividade. 

4 - Nivel de desempeño que supera o esperado. Mínimo nivel de erro, altamente 
recomendable. 

- Resposta bastante completa. 
 

- Presenta comprensión do concepto. 
 

- Identifica bastantes dos elementos importantes. 
 

- Ofrece información relacionada ao ensinado na clase. 
 

- Inclúe unha alta porcentaxe dos elementos requeridos na actividade. 

3 - Nivel de desempeño estándar. Os erros non constitúen ameaza. 
- A resposta reflicte un pouco de confusión. 

 
- Comprensión incompleta ou parcial do concepto. 

 
- Identifica algúns elementos importantes. 

 
- Provee información incompleta do discutido na clase. 

 
- Inclúe algúns elementos dos requeridos na actividade. 

2 - Nivel de desempeño por debaixo do esperado. Presenta frecuencia de erros. 
 

- Amosa pouca comprensión do problema. 
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 - Non logra demostrar que comprende o concepto. 
 

- Omite elementos importantes. 
 

- Fai mal uso dos termos. 
 

- Faltan moitos elementos dos requeridos na actividade. 

1 - Non satisface practicamente nada dos requerimentos de desempeño. 
- Non comprende o problema. 

 
- Omite as partes fundamentais do concepto. 

 
- Presenta concepcións erróneas. 

 
- Vago intento de respostar. 

 
- Faltan moitos elementos dos requeridos na actividade 

 
 

A relación entre os indicadores de logro necesarios para acadar os estándares de aprendizaxe 

establécese na seguinte táboa: 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ▪ INDICADORES DE LOGRO 

▪ EEB1.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e 
relaciónaas coas esixencias de capital e coas 
responsabilidades para cada tipo. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ EEB1.1.3. Analiza, para 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, e o seu carácter público ou 
privado. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ EEB2.1.1. Describe e analiza os factores que determinan a 
localización e a dimensión dunha empresa, e valora a 
transcendencia futura para a empresa desas decisións. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

121  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DPTO ECONOMÍA “IES ISIDRO PARGA PONDAL” 
 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ EEB2.1.6.  Describe  as  características  e  as  estratexias  de 
desenvolvemento da empresa multinacional, e valora a 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

 
importancia da responsabilidade social e ambiental.      

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 
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▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ EEB4.3.1. Identifica os custos que xera o almacén e resolve 
casos prácticos sobre o ciclo de inventario. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

 
▪ EEB4.3.3. Valora a relación entre o control de inventarios e a 

produtividade e a eficiencia nunha empresa. 
▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ EEB5.1.1. Caracteriza  un mercado  en función  de diferentes 
variables como, por exemplo, o número de competidores e o 
produto vendido. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ EEB6.1.1. Recoñece os elementos patrimoniais e a función que 
teñen asignada. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 
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▪ EEB6.1.4. Detecta posibles desaxustes no equilibrio patrimonial, 
na solvencia e no apancamento da empresa, mediante a 
utilización de rateos. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ EEB61.10.  Identifica,  interpreta  e  clasifica  os  elementos  do 
resultado da empresa. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

▪ EEB7.1.1. Coñece e enumera os métodos estáticos (prazo de 
recuperación) e dinámicos (criterio do valor actual neto) para 
seleccionar e valorar investimentos. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 
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▪ EEB7.1.9.  Identifica  e  describe  os  ciclos  da  actividade  da 
empresa e as súas fases. 

▪ ▪ ▪ 3 ▪ ▪ 

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

▪ ▪ ▪ ▪ 4 ▪ 

 
 

d) Avaliación da práctica docente. 
 

Ao remate do curso pasarei unhas enquisas nas que os alumnos valorarán a labor docente. Unha 

vez analizadas ditas enquisas introducirei os cambios pertinentes, que permitan mellorar a labor 

docente, na programación do próximo curso. 

Durante o curso utilizarei unha serie de rúbricas para reflexionar sobre a miña práctica docente, en 

concreto sobre os seguintes aspectos: 

- Planificación 

- Motivación ao alumnado. 

- Desenvolvemento da ensinanza 

- Seguimento e avaliación do proceso de ensinanza aprendizaxe. 
 
 
 
 

1.- Planificación 
  

INDICADORES 
 

VALORACIÓN 
PROPOSTAS 
DE MELLORA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

1.  Programa a materia tendo en conta os estándares de 
aprendizaxe previstos. 

  

2. Programa  a  materia  tendo  en  conta  o  tempo 
disponible para o seu desenvolvemento. 

  

L 3. Selecciona e secuencia de forma progresiva os 
contidos da programación de aula tendo en conta as 
particularidades de cada un dos grupos de 
estudantes. 

  A 
N 
I 

F 
I 4.   Programa actividades e estratexias en función dos 

estándares de aprendizaxe. 
  C 

A 
C 
I 

Ó 5. Planifica as clases de modo flexible, preparando 
a ctividades e recursos axustados á programación de 
aula as necesidades e os intereses do alumnado. 

  
N  
 e 

6. Establece os criterios, procedementos e os 
instrumentos de avaliación e autoavaliación que 
permiten facer seguimento do progreso de 
aprendizaxe dos alumnos. 
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2.- Motivación ao alumnado 

  
INDICADORES 

 
VALORACIÓN 

PROPOSTAS DE 
MELLORA 

M 
O 
T 
I 
V 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 
D 
O 

 
A 
L 
U 
M 
N 
A 
D 
O 

1. Proporciona un plan de traballo ao principio de cada 
unidade 

  

2.  Plantexar situacións que introduzan a unidade (lecturas, 
debates, diálogos…). 

  

3.  Relaciona as aprendizaxes con aplicacións reais ou coa 
súa funcionalidade. 

  

4. Informa  sobre  os  progresos  conseguidos  e  as 
dificultades encontradas. 

  

5. Relaciona os contidos e as actividades cos intereses do 
alumnado. 

  

6. Estimula a participación activa dos estudantes na clase.   

7. Promove a reflexión dos temas tratados.   

 
 
3.- Desenvolvemento da ensinanza 

  
INDICADORES 

 
VALORACIÓN 

PROPOSTAS 
DE MELLORA 

D 
E 
S 
E 
N 
V 
O 
L 
V 
E 

1. Resume as ideas fundamentais discutidas antes de 
pasar a unha nova unidade con mapas conceptuais 
ou esquemas…. 

  

2. Cando introduce conceptos novos, os relaciona cos 
xa coñecidos, intercala preguntas aclaratorias, pon 
exemplos…. 

  

3.   Ten predisposición para aclarar dúbidas e ofrecer 
aclaracións dentro e fora das clases. 
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M 
E 
N 
T 
O 

 
D 
A 

 
E 
N 
S 

4.  Optimiza o tempo disponible para o desenvolvemento 
de cada unidade didáctica. 

  

5.  Utiliza axuda audiovisual ou de outro tipo para apoiar 
os contidos na aula. 

  

6.  Promove  o  traballo  cooperativo  e  mantén  unha 
comunicación fluida co alumnado. 

  

7.   Desenvolve os contidos dunha forma ordenada e 
comprensible para os alumnos. 

  

8. Plantexar actividades que permitan a adquisición 
dos estándares de aprendizaxes e as destrezas 
propias da etapa educativa. 

  

9. Plantexar actividades grupais e individuais.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
 
 
 
4.- Seguimento e avaliación do proceso de ensinanza e aprendizaxe 

  
INDICADORES 

 
VALORACIÓN 

PROPOSTAS 
DE MELLORA 

S 
E 
G 
U 
I 
M 
E 
N 
T 
O 

 
 
 
 

E 
 
 
 
 
 

A 
V 
A 
L 
I 

1. Fai a avaliación inicial ao principio de curso 
para axustar a programación ao nivel dos 
alumnos. 

  

2.  Detecta os conocementos previos de cada 
unidade didáctica. 

  

3. Revisa,   con   frecuencia,os   traballos 
propostos na aula e fora dela. 

  

4. Proporciona a información necesaria sobre 
a resolución das tarefas e como pode 
melloralas. 

  

5. Corrixe e explica os traballs e as 
actividades dos alumnos , e da pautas para 
a mellora dos seus aprendizaxes. 

  

6. Utiliza suficientes criterios de avaliación que 
atendan de maneira equilibrada  a 
avaliación dos diferentes contidos. 
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A 
C 
I 
Ó 
N 

7. Favorece os procesos de autoavaliación e 
coavaliación. 

  

8. Propón novas actividades que faciliten a 
adquisición de obxectivos cando estos non 
foron acadados suficientemente. 

  

9. Propón novas actividades de maior nivel 
cando os obxectivos foron acadados con 
suficiencia. 

  

10. Utiliza diferentes técnicas de evaliación en 
función dos contidos, o nivel do alumnado, 
etc. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
12. PROGRAMA DE RECUPERACION E REFORZO 

 
 
 
a) Das materias pendentes de cursos anteriores 

 
No caso de segundo de Bacharelato o alumnado que teña pendente a materia de primeiro 

deberá asistir ás clases de recuperación que se propoñan, e se entrega 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/a alumno/a repite con todas as materias e aprobou a materia, seguirá o ritmo normal da 

clase. 
 
 

No caso de que o /a alumno/a 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...) 
 
 
 
 
b) Das materia do propio curso 

 
Os alumnos/as que presenten dificultades de aprendizaxe, en cada avaliación, se lles 

entregará unha relación de exercicios nos que se traballarán os contidos mínimos. 
 

 
 
13. MEDIDAS CONSECUENCIA DA AVALIACIÓN INICIAL 

 
Intentarase  facer  un  esforzo  para  atender  a  cada  alumno  ou  alumna  da  forma  máis 

personalizada posible, tendo en conta o seu nivel de coñecementos e capacidades que posúe, as 
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súas motivacións e ritmo de aprendizaxe, etc. Naquelas ocasións en 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. 

 
Como actividades de detección de coñecementos previos faremos: 

- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo docente, có fin de facilitar 

unha idea precisa sobre de donde se parte. 

- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión 

da unidade, tomando nota das dificultades atopadas. 

Como actividades de consolidación faremos: 
 
- Realización de exercicios apropiados e todo o abundantes e variados que sexa preciso, có fin de 

afianzar os contidos traballados na unidade. 
 
 
 
 
14. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
Intentarase facer un esforzo para atender a cada alumno ou alumna da forma máis 

personalizada posible, tendo en conta o seu nivel de coñecementos e capacidades que posúe, as 

súas motivacións e ritmo de aprendizaxe, etc. Naquelas ocasións en 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. 

 
Como actividades de detección de coñecementos previos faremos: 

- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo docente, có fin de facilitar 

unha idea precisa sobre de donde se parte. 

- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión 

da unidade, tomando nota das dificultades atopadas. 

Como actividades de consolidación faremos: 
 
- Realización de exercicios apropiados e todo o abundantes e variados que sexa preciso, có fin de 

afianzar os contidos traballados na unidade. 
 
 
 
 
15. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 

 
Non se programan actividades complementarias fora do centro nin extraescolares. Iranse 
concretando as complementarias dentro do centro nas actas mensuais do departamento.  

 
 
16. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR 

 
Non procede. 
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17. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 

 
 

Anexo Nº 3 
 
 

18. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 
 

Dende o comezo do curso orientarase aos alumnos/as sobre os estudos que teñan relación coa 

economía, facilitándolles documentación e as indicacións que procedan. 
 

 
 

19. PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN VALORES (TRANSVERSAL) 
 

Como contribución ao desenvolvemento integral do alumnado,  incorpóranse de forma transversal 

á materia, en torno á educación en valores democráticos, contidos que a nosa sociedade demanda, tales 

como a educación para a tolerancia, para a paz, a educación para a convivencia, a educación intercultural, 

para a igualdade entre sexos, a educación ambiental, a educación para a saúde, e principalmente a 
educación do consumidor, destacamos os seguintes. 

 
 

Educación ambiental 
- Analizar os efectos negativos da actividade económica actual sobre o medio ambiente. 

- Propoñer solucións alternativas que poidan utilizarse para combater a contaminación. 

- Valorar a importancia da necesidade de control e protección do medio ambiente. 

- Analizar a necesidade de elixir a forma en que as empresas e o Estado afrontan o problema da 

escaseza. 

 
Educación moral e cívica 
- Utilizar os coñecementos económicos adquiridos para adaptar unha postura crítica e flexible ante 

os grandes problemas que plantexan o desenvolvemento e o subdesenvolvemento económico. 

- Analizar as informacións que aparecen nos medios de comunicación en relación cos problemas 

sociais, culturais e medioambientais, e valoralas dende un punto de vista económico. 

- Recoñecer a importancia da formación persoal para o desenvolvemento do capital humano e a 
riqueza. 

- Analizar a relación existente entre consumo abusivo, medio ambiente e pobreza. 
 
 

Educación do consumidor 
- Valorar a importancia das estatísticas económicas como medio para coñecer a realidade. 

- Analizar o funcionamento dunha economía de mercado. 

- Recoñecer o dobre papel das economías domésticas, como consumidores e como produtores. 

- Valorar criticamente as necesidades de consumo creadas a través de técnicas abusivas. 
 
 

Educación para a saúde 

- Recoñecer as prestacións económicas e a asistencia sanitaria como as principais partidas de 

gasto do ornamento da Seguridade Social 
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- Recoñecer a influenza que teñen sobre a saúde e a calidade de vida as actuacións económicas 

contaminantes. 

- Respectar as normas de seguridade e hixiene na empresa. 

- Educación para a igualdade de oportunidades entre ambos sexos 

- Analizar a evolución das desigualdades laborais e salariais entre home e muller. 
 
 

Educación para a paz 

- Recoñecer  a  importancia  dunha  actitude  non  desprezativa  fronte  a  outras  posturas  para  a 

correcta evolución económica, política e social. 

- Valorar as aportacións da economía ao benestar social e a mellora da calidade de vida. 

- Valorar a importancia da actitude individual respecto ao progreso económico e o funcionamento 

dos sistemas económicos e da empresa. 
 

 
 

20. SISTEMA PARA A ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS 
 

Aproveitar a avaliación inicial para determinar os coñecementos previos. A maiores farase un 

cuestionario grupal e oral sobre os conceptos fundamentais traballados o ano anterior e os que se 

van traballar neste cursos, relacionando os ca actualidade económica. 
 
 

Como actividades de detección de coñecementos previos faremos: 

- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo docente, có fin de facilitar 

unha idea precisa sobre de donde se parte. 

- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión 

da unidade, tomando nota das dificultades atopadas. 
 

 
 

21. PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN 
 

Cando finalice cada avaliación o profesor deberá cotexar : 
 

- Se o tempo adicado a cada tema coincide co previsto na programación. 
 

- Se a maioría dos estudantes alcanzaron os obxectivos mínimos. 
 

- Se os materiais empregados son os adecuados. 
 

Dita información deberá estar reflectida nos informes do departamento. 
 

Ao remate do curso pasarei unhas enquisas nas que os/as alumnos/as valorarán a labor docente 

da profesora. 
 
 

20.CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO E AOS PAIS/NAIS 
 

Ao  comezo  do  curso  informarase  aos  alumnos  e  aos  pais/nais/titores  interesados  dos 

seguintes apartados da programación: 
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1 Contidos temporalizados. 

2 Criterios de avaliación 

3 Estándares de aprendizaxe /mínimos 

4 Instrumentos de avaliación. 

5 Criterios de cualificación. 

6 Programa de recuperación pendentes 

a Proced./ instrumentos avaliación de pendentes 

b Criterios cualificación de pendentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTOS ESPECÍFICOS DA MATERIA 
 

 
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION E XESTION 2º BACHARELATO 

 
 
 

4. OBXECTIVOS DA MATERIA FAG 
 
 
 

En relación cos contidos propostos , establecemos para a materia de Economía da empresa os 

seguintes obxectivos: 

▪ Obter unha visión práctica do funcionamento dunha organización empresarial, a través das 

diferentes áreas que a compoñen 

▪ Identificar, utilizar e arquivar os distintos documentos que xera o desarrollo da actividade 

empresarial. 

▪ Comprender  e  manexar  as  técnicas  básicas  que  se  utilizan  nas  diversas  Áreas  ou 

Departamentos en que se estrutura unha empresa, 

▪ Iniciar no coñecemento e utilización das novas tecnoloxías aplicadas ás funcions de xestión e 

administración de empresas. 

▪ Posibilitar o autoaprendizaxe do/a alumno/a formándoo para que poida tomar decisións e 

actuar adecuadamente, incluso ante situacións non habituais. 
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▪ Coñecer as fontes onde localizar as normas xurídicas e calquera tipo de información que 

afecten á empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
5. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 
 
 
a) Comunicación Lingüística ( CCL ) 

 
 

A materia esixirá dos/as alumnos/as que utilicen as diversas formas da linguaxe como 

instrumento de comunicación oral e escrita. Os  alumnos e as  alumnas  veranse obrigados a 

expresar pensamentos, a xerar ideas, formarse xuízos críticos, a dialogar, a organizar a 

información (tanto a propia como a xerada por outros). Así mesmo, a materia préstase a que os 

alumnos desenvolvan as capacidades lingüísticas orais, expoñendo as ideas, presentando 

proxectos e produtos, promocionándoos e relacionándose cos potenciais clientes e provedores. 

 
b) Competencia Matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía ( CMCCT) 

 
A materia contribuirá a facilitar aos alumnos e as alumnas a utilización de ferramentas de cálculo 

(especialmente no relativo aos custos e aos beneficios). Tamén será frecuente o uso de 

información cuantitativa para poder valorar diferentes alternativas, xunto cos elementos e 

razoamentos matemáticos como ferramenta de axuda para resolver problemas relacionados coas 

situacións da vida cotiá e na toma de decisións. 
 
 
c) Competencia Dixital ( CD ) 

 
 

Os/as alumnos/as terán que buscar, obter, procesar e comunicar información para transformala 

en coñecemento. A utilización das tecnoloxías da información e da comunicación serán un 

elemento imprescindible para o desenvolvemento da materia. Así mesmo, contribuirase ao 

desenvolvemento da capacidade dos alumnos e as alumnas para transformar a gran cantidade de 

información que as novas tecnoloxías poñen á nosa disposición en coñecemento útil, facilitando 

que os alumnos poidan resolver problemas tanto propios como alleos: detectar necesidades 

insatisfeitas, ofertar produtos novidosos ao mercado, utilizar as novas tecnoloxías para a 

promoción e as vendas dos produtos.... 

 
d) Aprender a Aprender ( CAA) 

 
A materia fomenta a adquisición por parte do alumnado da conciencia das propias capacidades, 

do que pode facer un por si mesmo e do que se pode chegar a facer coa axudas dos demais. 

Alumnos que en ocasións desconectan dos contidos educativos máis académicos e tradicionais, 

conseguen contactar co sistema a través de materias como esta que teñen un forte carácter 

práctico e que lles permiten desenvolver a competencia persoal, que os estimula e os motiva, 

fomentando a confianza en si mesmo e o gusto por aprender. Contribúe tamén a que tomen 
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conciencia de que as capacidades das persoas son diferentes, de que cada un ten as súas, pero 

todas son válidas e de que xuntas poden chegar a producir xuntas  bos resultados. Pon de 

manifesto a posibilidade de emprender proxectos persoais, dividíndoos en metas alcanzables a 

curto, medio e longo prazo e ven do a necesidade de aplicar o esforzo á aprendizaxe de forma 

progresiva e realista. 

 
e) Competencia Social e Cidadá ( CSC ) 

 
 

A presenza das empresas como elemento fundamental da actividade económica é 

incuestionable. A través das capacidades desenvolvidas na nosa materia, os alumnos adquirirán 

conciencia da importancia do papel coordinador das empresas, e do asociacionismo en xeral, 

axudándoos a comprender a realidade social e económica do mundo en que viven. 

 
Tamén aprenderán a asumir responsabilidades, a comprender a dimensión multicultural da 

realidade social actual e como a actividade económica non pode ser allea a ela. Desenvolverán 

habilidades sociais relativas á xestión de conflitos e á necesidade de negociación presentes en 

calquera organización social (e a empresa non deixa de selo). 

 
Asumirán que a actividade económica e empresarial ten unha dimensión ética e unha 

responsabilidade social cada vez máis ineludibles. Así mesmo, os alumnos e as alumnas 

comezarán o exercicio da súa cidadanía achegándose ao contacto coa lexislación económica e 

laboral, ao coñecemento e exercicio dos dereitos e deberes dos cidadáns, partindo da dobre 

dimensión de patróns e traballadores. 

 
f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

 
 

A materia axuda aos estudantes a desenvolver a confianza en si mesmos e a motivación por 

actuar. Verán que todos temos ideas, como se poden seleccionar aquelas máis axeitadas e levalas 

á práctica. Contribúe a elevar a autoestima, a autocrítica e o coñecemento de si mesmo. A 

necesidade de tomar decisións, de elixir cun criterio propio, calculando os riscos e avaliándoos 

para despois asumir as consecuencias das nosas decisións, serán capacidades que se 

desenvolvan nesta materia. 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, PERFIL COMPETENCIAL E TEMPORALIZACIÓN 
 
 

 
Estándares de aprendizaxe 

 
C.C. 

Temporalización  
AV 

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 

1ª 
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FAXB1.1.2.  Recoñece  experiencias  de  innovación  empresarial  e 
analiza os elementos de risco que levan aparelladas. 

- CAA 
- CSIEE 

 
1 clase 

1ª 

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 

1ª 

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

- CMCCT 
- CSIEE 

 
2 clases 

1ª 

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

- CAA 
- CD 
- CSIEE 

 
2 clases 

1ª 

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

- CCL 
- CSIEE 
- CSC 

 
2 clases 

1ª 

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

- CAA 
- CSC 
- CSIEE 

 
1 clase 

1ª 

FAXB1.3.3. Analiza as vantaxes e os inconvenientes de propostas de 
ideas de negocio realizables. 

- CAA 
- CMCCT 
- CSIEE 

 
2 clases 

1ª 

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

- CCL 
- CSIEE 

 
2 clases 

1ª 

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 

1ª 

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

- CMCCT 
- CSIEE 

 
1 clase 

1ª 

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

- CSC 
- CSIEE 

 
1 clase 

1ª 

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

- CCL 
- CMCCT 
- CSC 

 
2 clases 

1ª 

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 

1ª 

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

- CAA 
- CSIEE 

 
2 clases 

1ª 

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 

1ª 

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 

1ª 

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

- CSC 2 clases 1ª 

FAXB4.1.1. Deseña un plan de aprovisionamento da empresa. - CAA 
- CD 
- CMCCT 

 
2 clases 

1ª 

FAXB4.1.2. Aplica métodos de valoración de existencias. - CD 
CMC 
CT 

4 clases 1ª 
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FAXB4.2.1. Identifica os tipos de documentos utilizados para o 
intercambio de información con provedores. 

- CCL 
- CD 
- CMCCT 

 
 
4 clases 

1ª 

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

- CD 
CMC 
CT 

 
2 clases 

1ª 

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 

1ª 

FAXB4.3.1. Identifica e aplica técnicas de negociación e comunicación. - CCL 
- CSIEE 1 clase 1ª 

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

- CAA 
- CMCCT 
- CSIEE 

 
1 clase 

1ª 

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

- CMCCT 
- CSIEE 

 
2 clases 

1ª 

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

-CCL 
-CMC 
-CT 

 
1 clase 

1ª 

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 

2ª 

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

- CD 
- 
CMC 
CT 

 
 
2 clases 

2ª 

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 establecemento do prezo de venda. 

- CAA 
- CMCCT 
- CSIEE 

 

 
3 clases 

2ª 

 
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 

2ª 

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

- CCL 
- CMCCT 
- CSIEE 

 
2 clases 

2ª 

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

- CD 
- CMCCT 
- CSIEE 

 
2 clases 

2ª 

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

- CMCCT 
- CSIEE 

 
1 clase 

2ª 

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

- CAA 
- CD 
- CMCCT 

 
 
3 clases 

2ª 

FAXB6.2.2. Identifica as subvencións e os incentivos á contratación. - CD 
CMC 
CT 

 
1 clase 

2ª 

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

- CSC 
- CSIEE 

 
1 clase 

2ª 

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

- CD 
CMC 

 
4 clases 

2ª 
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 CT   
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 

2ª 

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

- CD 
- CMCCT 
- CSIEE 

 
3 clases 

2ª 

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

- CD 
CMC 
CT 

 
3 clases 

2ª 

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 

2ª 

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 
CMC 
CT 

 
 
3 clases 

2ª 

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

- CD 
- CMCCT 
- CSC 

 
 
3 clases 

2ª 

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 
CMC 
CT 

 
 
3 clases 

2ª 

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

- CAA 
- CMCCT 
- CSIEE 

 
 
2 clases 

3ª 

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

- CD 
CMC 
CT 

2 clases 3ª 

FAXB8.1.3. Recoñece as necesidades de financiamento da empresa. - CSIEE 1 clase 3ª 

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 

3ª 

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

- CD 
- CMCCT 
- CSIEE 

 
 
3 clases 

3ª 

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

- CD 
CMC 
CT 

 
 
2 clases 

3ª 

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 

3ª 

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

- CD 
- CMCCT 
- CSC 

 
 
1 clase 

3ª 

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

- CD 
- CMCCT 
- CSC 

 
 
1 clase 

3ª 
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FAXB8.3.4.   Valora   a   importancia,   no   mundo   empresarial,   de 
responder en prazo aos compromisos de pagamento adquiridos. 

- CSC 
- CSIEE 

 
 
1 clase 

3ª 

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

- CCL 
- CD 
- CSIEE 

 
 
1 clase 

3ª 

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

- CCL 
- CD 
- CMCCT 

 
 
1 clase 

3ª 

 
 
 
 
 
 

6. CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS 
 
 

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". 

 
 

AV 
 

CONTIDOS 
 
 

E.A. 

 
 

CC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª 

UD 1: Innovación Empresarial. A idea de negocio: O proxecto da 
empresa 

- Innovación, desenvolvemento económico e 
creación de empresas. 

- Idea de negocio 
- Relacion da empresa co contorno 
- Emprendedor e idea de negocio 

 
 
 
 

FAXB1.1.1 
FAXB1.1.2 
FAXB1.1.3 
FAXB1.2.1 
FAXB1.2.2 
FAXB1.3.1 
FAXB1.3.2 
FAXB1.3.3 
FAXB1.3.4 
FAXB1.3.5 

 
 
 
 

CSC 
CSIEE 
CAA 
CD 
CMCCT 

UD 2: A organización interna da empresa. 
- Planificación empresarial e obxectivos. Responsabilidade social 

da empresa 
- Forma xurídica da empresa 
- Dimensión e localización 

 
 
 
 
 

FAXB2.1.1 
FAXB2.1.2 
FAXB2.1.3 
FAXB2.1.4 
FAXB2.1.5 

 
 
 
 

CSC 
CSIEE 
CAA 
CD 
CMCCT 

UD 3: Documentación e trámites para a posta en marcha da empresa 

- Trámites para a creación e posta en marcha dunha empresa 

 
 
 
 

FAXB3.1.1 
FAXB3.2.1 
FAXB3.2.2 

 
 
 
 

CSC 
CSIEE 
CAA 
CD 
CMCCT 

UD 4: O plan de aprovisionamento   
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 - Plan de aprovisionamento 
- Xestión de inventarios 
- Selección de provedores 
- Xestión de compras 

FAXB4.1.1 
FAXB4.1.2 
FAXB4.2.1 
FAXB4.2.2 
FAXB4.2.3 
FAXB4.3.1 
FAXB4.3.2 

CSC 
CSIEE 
CAA 
CD 
CMCCT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª 

UD 5: xestión comercial e marketing da empresa 

- Xestión comercial na empresa. Plan de marketing 
- Análise do mercado 
- Produto e prezo 
- Publicidade e promoción e distribución 

 
 
 
 
 

FAXB5.1.1 
FAXB5.1.2 
FAXB5.1.3 
FAXB5.1.4 

 

 
 

CCL  
CCEC CSC 
CSIEE 
CAA 
CD 
CMCCT 

UD 6: Xestión de Recursos Humanos 

- Planificación de recursos humanos 
- Reclutamiento e seleccion de personal 
- Xestión laboral, contratación, seguridade social 

 

 
 

FAXB6.1.1 
FAXB6.1.2 
FAXB6.2.1 
FAXB6.2.2 

 

 
 

CSC 
CSIEE 
CAA 
CD 

FAXB6.2.3 CMCCT 
FAXB6.2.4 

UD 7: Xestión da contabilidade da empresa 

- Fundamentos da contabilidade financiera 
- Plan xeral de contabilidade 
- Ciclo contable 
- Fiscalidade da empresa: liquidación e rexistro contable 

 
 
 
 

FAXB7.1.1 
FAXB7.1.2 
FAXB7.1.3 
FAXB7.1.4 

 
 
 
 

CSC 
CSIEE 
CAA 
CD 

FAXB7.1.5 CMCCT 
FAXB7.1.6 
FAXB7.1.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ª 

UD 8: investimento e xestión financiera. Viabilidade da empresa 

- Estrutura económica e financeira da empresa. Equilibrio 
patrimonial 

- Planificación financieira. Novas formas de financiamento 
- Métodos de selección e valoración de investimentos 
- Analise da viabilidade da empresa 
- Solvencia e liquidez. Previsións de tesoreria 
- Custo e selección de fontes financeiras. Axudas a creación de 

empresa en Galicia 
- Morosidade empresarial 

 
 
 
 

FAXB8.1.1 
FAXB8.1.2 
FAXB8.1.3 
FAXB8.2.1 
FAXB8.2.2 
FAXB8.2.3 
FAXB8.3.1 
FAXB8.3.2 
FAXB8.3.3 
FAXB8.3.4 

 
 
 
 
 

CSC 
CSIEE 
CAA 
CD 
CMCCT 

UD 9: Presentación da idea de negocio 

- Plan de negocio. Técnicas de presentación e edición dun plan de 
negocio. 

- Ferramentas audiovisuais para a presentación do proxecto. 

 
FAXB9.1.1 
FAXB9.2.1 

 
CCL 
CD 
CSIEE 
CCL 
CMCCT 

 
 
 

7. GRADO 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, 
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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 MARKETING 

1 Diferenciar as variables de marketing-mix indicando o contido de cada unha delas 

2 Aplicar as técnicas elementais do marketing 

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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 
 
 
 
 
a) Metodoloxía específica da materia 

 
 
 

Para acadar os obxectivos desta materia, plantexarase un proceso de ensinanza e aprendizaxe 

esencialmente práctico, de tal xeito que se forme ao alumnado coas capacidades e coñecementos 

necesarios para que poda entender a realidade económica que nos rodea e ser crítico con ela. 

Proponse seguir unha metodoloxía na que a materia sirva para descubrir problemas na 

práctica empresarial 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. 
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- 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. 

- 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. 

Ensinanza non presencial 
En caso de ter que suspenderse a asistencia ao centro de ensino debido á situación sanitaria 

actual, a metodoloxía que se empregará será a distancia e empregando a plataforma de 

videoconferencias que nos ofreza a Consellería de Educación. Asemade, as propostas de traballo 

que o alumnado teña que entregar e demais probas faranse, preferiblemente mediante a aula 

virtual do centro educativo. 

Non se desbota a posibilidade de empregar outros medios de comunicación co alumnado se os 

anteriores non foran suficientes. 
 
 

b) 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 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. 
 
 

Recursos didácticos 
 

- Libreta ou caderno de clase, onde se irán recollendo as actividades propostas. 

- Material propio. 

- Material bibliográfico, como elemento de consulta. 

- Artigos de prensa económica. A forma en que van ser utilizados na aula está recollida no 

apartado desta programación destinado ao proxecto lector. 

- Debates radiofónicos ou de TV para introducir temas de interese ou complementar as 

explicacións do profesorado. 

- Utilización de vídeos e outros materiais 

- Utilización das novas tecnoloxías da información e comunicación. Breve relación de 

páxinas web que poden resultar interesantes para o alumnado: 
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- www.bicgalicia.com 

- www.bde.es 

- www.bolsademadrid.es 

- www.aet.es 

- www.ipyme.org 

- www.cnmv.es www.mcc.es 

- http://noticias.jurídicas.com 

- www.meh.es 

- www.saica.es 

- http://enebro.pnticmec.es 

- www.ine.es 

- www.abanfin.com 

- www.mujeresempresarias.org 

- http://lotus.juguetesyjuegos.com 

- www.ecomur.com 

- www.seg-social.es 

- www. cooperativasdegalicia.es 
 

- www.circe.es 
 

Ensinanza non presencial 
 

En caso de ter que suspenderse a asistencia ao centro de ensino debido á situación sanitaria 

actual, os recursos empregados adaptaranse á ensinanza a distancia, mediante a realización de 

presentacións, videos-titoriais, materiais propios... 
 
 
 
9. RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, OS OBXECTIVOS, CONTIDOS E AS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
 
 

 Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Estándares de aprendizaxe C.C. 

 Bloque 1. Innovación empresarial. A idea de negocio: o proxecto de 
empresa. 

 

g 
h 

B1.1. Innovación, 
desenvolvemento 
económico e creación de 

FAXB1.1.1. Identifica os aspectos da 
innovación  empresarial  e  explica  a  súa 
relevancia no desenvolvemento 

CMCCT 
CD 
CSIEE 
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m empresas. 
B1.2. Idea de negocio. 

económico e na creación de emprego. 
FAXB1.1.2. Recoñece experiencia  de 
innovación empresarial e analiza os 
elementos de risco que levan aparelladas. 
FAXB1.1.3. Valora a importancia da 
tecnoloxía e de internet como factores clave 
de innovación e relaciona a innovación coa 
internacionalización da empresa. 

 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 

i  
l 
m 

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

sector. 

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

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

CAA 
CSIEE 

 
CD 
CCL 

 
b B1.4. Emprendedor e idea FAXB1.3.1. Explica desde diferentes CCL 
i de negocio. 
l 

perspectivas a figura do/da 
emprendedor/a de negocios. 

CSIEE 
CSC 

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

FAXB1.3.3. Analiza as vantaxes e os CSC 

inconvenientes  de  propostas  de  ideas  deCAA 
negocio realizables. CAA 

FAXB1.3.4. Expón os seus puntos de vista,CSIEE 
mantén unha actitude proactiva eCMCCT 
desenvolve iniciativa emprendedora. 
FAXB1.3.5.  Traballa  en  equipo  mantendoCSIEE 
unha comunicación fluída 

cos seus compañeiros 
e  coas súas  compañeiras para 

desenvolvemento do proxecto de empresa. 

CCL 
CCL 

oCSIEE 

 
 
 
 

Bloque 2. A organización interna da empresa. 
 

a B2.1. Planificación 
g empresarial e 
b obxectivos. 

i Organización interna. 
Responsabilidade  social 

l da empresa. 
m B2.2.   Forma   xurídica   da 

empresa. 
B2.3. Dimensión e 

localización 

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

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

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

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. 

CSIEE 
CMCCT 

 
CSC 
CSIEE 

 
CCL 
CSC 
CMCCT 

 
CSIEE 
CMCCT 

 
  FAXB2.1.5. Realiza unha previsión dos 

recursos necesarios para o 
desenvolvemento do proxecto de empresa. 

CD 

CSIEE 
CAA 
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Bloque 3. Documentación e trámites para a posta en marcha da empresa 

a B3.1. Trámites para a 
b creación e posta en 
i marcha dunha 
l empresa. 
m 

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 presentalos. 

CSC 
CMCCT 
CD 
CSIEE 

 
 
 
 
 
 

a B3.1. Trámites para a 
b creación e posta en 
i marcha dunha 
l empresa. 
m 
p 

FAXB3.2.1. Interpreta e sabe realizar os 
trámites fiscais, laborais, de 
Seguridade Social e outros para a posta en 
marcha. 
FAXB3.2.2. Valora a necesidade do 
cumprimento dos prazos legais para efectuar 
os trámites de creación dun negocio. 

CAA 
CMCCT 
CD 

 
CSC 

 
 

Bloque 4. O plan de aprovisionamento 

b B4.1. Plan de 
e aprovisionamento. 
g B4.2. Xestión 
i de inventarios. 
l 
m 

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

FAXB4.1.2. Aplica métodos de valoración de 
existencias. 

CAA 
CMCCT 
CD 

 
CMCCT 
CD 

 
 
 

b B4.3. Selección 
de provedores. 

e FAXB4.2.1. Identifica os tipos de documentos 
g utilizados para o intercambio de información 
i con provedores 
l 

CCL 
CMCCT 
CD 

 
 

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

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. 

CD 
CMCCT 

CAA 
CMCCT 
CD 

b 
e 
g 

B4.4. Xestión 
de compras. 

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

CCL 
CSIEE 
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i  
l 
m 

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

CAA 
CSIEE 
CMCCT 

 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. 

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

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

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

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

CSIEE 
CMCCT 

CCL 
CMCCT 

CCL 
CSC 
CMCCT 
CD 

CD 
CMCCT 

g 
h 
i  
l 
m 

B5.3. Produto e prezo 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 establecemento do prezo de 
venda. 

CAA 
CMCCT 
CSIEE 

 
a 
e 
g 
h 
i  
l 
m 
p 

B5.4. Publicidade e 
promoción. 

B5.5. Distribución dos 
produtos e dos 
servizos da empresa. 

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

CCL 
CCEC 
CMCCT 
CD 

CSIEE 
CCL 
CMCCT 
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 Bloque 6. Xestión dos recursos humanos  

c 
e 
g 
h 
i  
l 
m 

B6.1. Planificación dos 
recursos humanos. 

B6.2.  Recrutamento  e 
selección de persoal. 

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

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

CSIEE 
CMCCT 
CD 

CSIEE 
CMCCT 

a 
c 
e 
g 
h 
i  
l 
m 

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

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

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

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

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

CAA 
CMCCT 
CD 

CMCCT 
CD 

CSC 
CSIEE 

CMCCT 
CD 

 
 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. 

FAXB7.1.1. Opera cos elementos 
patrimoniais da empresa, valora a 

metodoloxía contable e explica o papel dos 
libros contables. 

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

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

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

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. 

FAXB7.1.6. Analiza as obrigas contables e 
fiscais, e a documentación correspondente 

CAA 
CMCCT 
CD 

CSIEE 
CD 
CMCCT 

CMCCT 
CD 
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  á declaración-liquidación dos impostos. 
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. 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

CMCCT 
CD 

CSC 
CMCCT 
CD 

CD 
CMCCT 

 
 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 da 
necesidade financeira  
da empresa. Novas 
formas de financiamento. 

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

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

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

 

 

 

a 
g 
h 
i 
l 

B8.3. Métodos de 
selección e  valoración 
de investimentos. 

B8.4. Análise  da 
viabilidade empresa. 

FAXB8.2.1. Determina e explica a viabilidade 
da empresa, tanto a nivel económico e 
financeiro como a nivel  comercial  e 
ambiental. FAXB8.2.2. Aplica métodos de 
selección de investimentos e analiza  os 
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m B8.5. Solvencia e liquidez 
empresa. 

Previsións de tesouraría. 

nianvestimentos necesarios para a posta en 
marcha. 

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

 

 

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. 

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

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

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

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

 

 

 

 
 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. 

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

 

b 
d 
e 
g 
i  
l 
m 

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

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

10.1 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACION 
 
 
 
 

a) Para a avaliación inicial 
 
 

Consistirá nunha preguntas de resposta curta sobre certos contidos da materia. 
 

b) Para as avaliacións ordinarias 

Instrumentos de avaliación 

Probas escritas 

En cada avaliación faranse dous exames, serán probas obxectivas nas que os alumnos/as terán 

que resolver cuestións teóricas e prácticas. 
 
 

Comportamento e actitude 

O  bo  comportamento  na  aula  e  unha  actitude  correcta  cara  á  asignatura,  profesora  e  os/as 

compañeiros/as. Toda esta información será recollida nunha ficha individual. 
 
 

Ensinanza non presencial 
Debido á situación sanitaria provocada pola COVID-19, faise necesario ter en conta a posibilidade de 

que durante certos períodos de tempo as clases non sexan presenciais. Neste caso, os instrumentos de 

avaliación deberán adaptarse para conseguir que o alumnado se vexa perxudicado o menos posible. 
 
 

Na seguinte táboa recóllese a relación de estándares e instrumentos tendo en conta ambas posibilidades, 

ensinanza presencial e non presencial. 

1= Proba escrita (presencial ou telemática). 

2= Observación directa 

3= Traballos presentados 
 

 
 
 

Estándares de aprendizaxe Instrumentos 

 
Presencial Non 

presencial 

Bloque 1. Innovación empresarial. A idea de negocio: o proxecto de empresa 
  

FAXB1.1.1. Identifica os aspectos da innovación empresarial e explica a súa 
relevancia no desenvolvemento económico e na creación de emprego. 1 3 

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

 
1,2 

 
3 

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

 
2 

 
3 

FAXB1.2.1. Analiza o sector empresarial onde se desenvolve a idea de 1,2 3 
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negocio.   

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

 
1,2 

 
3 

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

 
1 

 
3 

FAXB1.3.2. Avalía as repercusións que supón elixir unha idea de negocio. 1 3 

FAXB1.3.3. Analiza as vantaxes e os inconvenientes de propostas de ideas 
de negocio realizables. 

 
1 

 
3 

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

 
2 

 
3 

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

 

 
2 

 

 
3 

Bloque 2. A organización interna da empresa. Forma xurídica e recursos  3 

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

 
1 

 
3 

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

 
1,2 

 
3 

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

 
1 

 
3 

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. 

 

 
1,2 

 

 
3 

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

 
1 

 
3 

Bloque 3. Documentación e trámites para a posta en marcha da empresa  3 

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. 

 

 
1 

 

 
3 

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

 
1 

 
3 

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

 
1,2 

 
3 

Bloque 4. O plan de aprovisionamento   

FAXB4.1.1. Deseña un plan de aprovisionamento da empresa. 1 3 

FAXB4.1.2. Aplica métodos de valoración de existencias. 1 3 

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

 
1 

 
3 

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

 
2 

 
3 

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. 

 

 
1,2 

 

 
3 

FAXB4.3.1. Identifica e aplica técnicas de negociación e comunicación. 1,2 3 

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

 
1 

 
3 
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Bloque 5. Xestión comercial e márketing na empresa   

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

 
1 

 
3 

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

 
1 

 
3 

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

 
1,2 

 
3 

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

 
1,2 

 
3 

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 
establecemento do prezo de venda. 

 

 
1,2 

 

 
3 

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. 

 

 
1 

 

 
3 

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

 
1 

 
3 

Bloque 6. Xestión dos recursos humanos   

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

 
1 

 
3 

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

 
1 

 
3 

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

 
1 

 
3 

FAXB6.2.2. Identifica as subvencións e os incentivos á contratación. 1,2 3 

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

 
1 

 
3 

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

 
1 

 
3 

Bloque 7. Xestión da contabilidade da empresa   

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

 
1 

 
3 

FAXB7.1.2. Analiza e representa os principais feitos contables da empresa. 1,2 3 

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

 
1,2 

 
3 

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. 

 

 
1 

 

 
3 

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. 

 

 
1 

 

 
3 

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

 
1,2 

 
3 

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. 

 

 
2 

 

 
3 

Bloque 8. Investimento e xestión financeira. Viabilidade da empresa  3 
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FAXB8.1.1. Elabora un plan de investimentos da empresa, que inclúa o activo 
non corrente e o corrente. 

 
1 

 
3 

FAXB8.1.2. Analiza e selecciona as fontes de financiamento da empresa. 1 3 

FAXB8.1.3. Recoñece as necesidades de financiamento da empresa. 1,2 3 

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

 
1 

 
3 

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

 
1,2 

 
3 

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

 
1 

 
3 

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

 
1 

 
3 

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

 
1 

 
3 

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

 
1 

 
3 

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

 
1 

 
3 

Bloque 9. Presentación da idea de negocio   

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

 
2 

 
3 

FAXB9.2.1. Manexa ferramentas informáticas e audiovisuais atractivas 
que axudan a unha difusión efectiva do proxecto. 2 3 

 
 
 
 
 
 

c) Para a avaliación extraordinaria 
 
 

Haberá unha proba extraordinaria para os/as alumnos/as que non superaron a 

materia na convocatoria ordinaria que constará dunha proba obxectiva sobre os contidos 

mínimos da materia. 
 
 
 
 

10.2 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
 

A nota de cada avaliación será numérica (de 0 a 10) a cal será calculada en función dos 

seguintes criterios: 
 
 

Exames (40%) 
 

En cada avaliación faranse como mínimo dous exames que serán probas obxectivas nas 

que os alumnos/as terán que resolver cuestións teóricas e prácticas. 
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Traballo e actitude (60%) 
 

O bo traballo diario e a boa actitude fronte á materia, a profesora e os compañeiros suporá 

6 puntos da nota final. Eses puntos tenos todo o alumnado, o cal a medida que o seu 

comportamento non sexa adecuado (como p.e.  interromper a clase,  non realizar as tarefas  , 

molestar aos compañeiros/as), irase reducindo en 0,10 décimas cada dúas chamadas de atención 

por sesión. 

A nota final da avaliación será a suma dos dous apartados anteriores. Os redondeos á 

alza realizaranse a partires do 0,5, deste xeito o aprobado da materia está no 4,5. 

O alumno/a que non acade o 4,5 fará unha proba de recuperación de todo o trimestre. 
 

A nota final da materia é a media aritmética das notas acadadas nos trimestres 

anteriores, se fose inferior ao 4,5 terase que acudir á convocatoria extraordinaria. Esta proba 

será sobre os contidos mínimos da materia que terá unha valoración de 10 puntos, para superar 

dita proba será necesario obter unha cualificación de 5 puntos. 

Ensinanza non presencial 
No caso de que a situación sanitaria provoque a suspensión das clases presenciais, a 

entrega das actividades propostas (comentarios de texto, exercicios, probas na aula virtual...) 

sumaranse ás calificacións que xa foran obtidas mediante probas obxectivas ordinarias. Sendo 

estas actividades valoradas sempre a favor do alumnado, tendo como principal propósito evitar o 

descolgue académico. 

Así, dependendo do momento e duración dos períodos de non presencialidade no centro, 

estas porcentaxes da cualificación variarán. 

 
Perda do dereito á avaliación continua 

No caso no que un alumno ou alumna perda o dereito a avaliación continua, terá dereito 

exclusivamente á asistencia a clase en calidade de alumno/a oínte. Para a obtención de 

cualificacións farase unha proba obxectiva escrita ao rematar o curso referida aos  contados 

mínimos especificados nesta programación, na que deberá acadar unha cualificación de cinco 

puntos para superar a materia. 
 
 
 
 
 
 

11. INDICADORES DE LOGRO 
 

e) Avaliación do proceso de ensino 
 

O proceso de ensino avaliarase a partir dos criterios de avaliación da materia que se concretan 

nos estándares de aprendizaxe sinalados anteriormente para cada contido, a súa vez ditos 

estándares de aprendizaxe concretaranse nos seguintes indicadores de logros ( rúbricas) que 

utilizaránse para avaliar a materia: 
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5 

 
Nivel excepcional de desempeño, excedendo todo o esperado. 

 
- Propón e desenvolve novas accións. 

 
- Resposta completa. 

 
- Explicacións claras do concepto. 

 
- Identifica todos os elementos importantes. 

 
- Provee bos exemplos. 

 
- Ofrece información que vai máis alá do ensinado na clase. 

 
 

- Inclúe todos os elementos requeridos na actividade. 

4 Nivel de desempeño que supera o esperado. Mínimo nivel de erro, altamente 
recomendable. 

- Resposta bastante completa. 
 

- Presenta comprensión do concepto. 
 

- Identifica bastantes dos elementos importantes. 
 

- Ofrece información relacionada ao ensinado na clase. 
 

- Inclúe unha alta porcentaxe dos elementos requeridos na actividade. 

3 Nivel de desempeño estándar. Os erros non constitúen ameaza. 
- A resposta reflicte un pouco de confusión. 

 
- Comprensión incompleta ou parcial do concepto. 

 
- Identifica algúns elementos importantes. 

 
- Provee información incompleta do discutido na clase. 

 
- Inclúe algúns elementos dos requeridos na actividade. 

2 Nivel de desempeño por debaixo do esperado. Presenta frecuencia de erros. 
 
- Amosa pouca comprensión do problema. 

 
- Non logra demostrar que comprende o concepto. 

 
- Omite elementos importantes. 

 
- Fai mal uso dos termos. 

 
- Faltan moitos elementos dos requeridos na actividade. 

1 Non satisfai practicamente nada dos requerimentos de desempeño. 
 

- Non comprende o problema. 
 

- Omite as partes fundamentais do concepto. 
 

- Presenta concepcións erróneas. 
 

- Vago intento de respostar. 
 

- Faltan moitos elementos dos requeridos na actividade. 
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A relación entre os indicadores de logro necesarios para acadar os estándares de aprendizaxe 

establécese na seguinte táboa: 
 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ▪ INDICADORES DE LOGRO 
 
 

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

  3   

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

  3   

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

  3   

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

  3   

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

  3   

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

  3   

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

  3   

FAXB1.3.3. Analiza as vantaxes e os inconvenientes de propostas de 
ideas de negocio realizables. 

  3   

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

  3   

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

  3   

 
do proxecto de empresa.      

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

  3   

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

  3   

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

  3   

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. 

  3   

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

  3   

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. 

  3   
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FAXB3.2.1. Interpreta e sabe realizar os trámites fiscais, laborais, de 
Seguridade Social e outros para a posta en marcha. 

  3   

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

  3   

FAXB4.1.1. Deseña un plan de aprovisionamento da empresa.   3   

FAXB4.1.2. Aplica métodos de valoración de existencias.   3   

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

  3   

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

  3   

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. 

  3   

FAXB4.3.1. Identifica e aplica técnicas de negociación e comunicación.   3   

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

  3   

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

  3   

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

  3   

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

  3   

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

  3   

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 establecemento do prezo de venda. 

  3   

 
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. 

  3   

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

  3   

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

  3   

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

  3   

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

  3   

FAXB6.2.2. Identifica as subvencións e os incentivos á contratación.   3   

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

  3   
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FAXB6.2.4.   Analiza   os   documentos  do   proceso   de   retribución   e 
cotización do persoal e de xustificación do pagamento. 

  3   

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

  3   

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

  3   

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

     

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. 

  3   

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. 

  3   

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

  3   

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. 

  3   

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

  3   

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

  3   

FAXB8.1.3. Recoñece as necesidades de financiamento da empresa.   3   

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

  3   

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

  3   

FAXB8.2.3. Elabora estados de previsión de tesouraría e explica   3   

alternativas para a resolución de problemas puntuais de tesouraría.      

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

  3   

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

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

  3   

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

  3   

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

  3   

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

  3   
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f) Avaliación da práctica docente. 
 

Ao remate do curso pasarei unhas enquisas nas que os alumnos valorarán a labor docente do 

profesor. Unha vez analizadas ditas enquisas introducirei os cambios pertinentes,que permitan mellorar 

a labor docente, na programación do próximo curso. 
 
 
Durante o curso utilizarei unha serie de rúbricas para reflexionar sobre a miña práctica docente, en 

concreto sobre os seguintes aspectos: 

- Planificación 

- Motivación ao alumnado. 

- Desenvolvemento da ensinanza 

- Seguimento e avaliación do proceso de ensinanza aprendizaxe. 
 
 
 

1.- Planificación 
  

INDICADORES 
 

VALORACIÓN 
PROPOSTAS 
DE MELLORA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
L 
A 
N 
I 
F 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 

1.  Programa a materia tendo en conta os estándares 
de aprendizaxe previstos. 

  

2. Programa  a  materia  tendo  en  conta  o  tempo 
dispoñible para o seu desenvolvemento. 

  

3.   Selecciona e secuencia de forma progresiva os 
contidos da programación de aula tendo en conta 
as particularidades de cada un dos grupos de 
estudantes. 

  

4.   Programa actividades e estratexias en función dos 
estándares de aprendizaxe. 

  

5. Planifica as clases de modo flexible, preparando 
actividades e recursos axustados á programación de 
aula e as necesidades e os intereses do alumnado. 

  

6. Establece os criterios, procedementos e os 
instrumentos de avaliación e autoavaliación que 
permiten facer seguimento do progreso de 
aprendizaxe dos alumnos. 
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2.- Motivación ao alumnado 

  
INDICADORES 

 
VALORACIÓN 

PROPOSTAS 
DE MELLORA 

 
 
 
 

M 
O 
T 
I 
V 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 
D 
O 

 
A 
L 
U 
M 
N 
A 
D 
O 

1. Proporciona un plan de traballo ao principio de cada 
unidade 

  

2.  Plantexa  situacións  que  introduzan  a  unidade 
(lecturas, debates, diálogos…). 

  

3.  Relaciona as aprendizaxes con aplicacións reais ou 
coa súa funcionalidade. 

  

4.  Informa  sobre  os  progresos  conseguidos  e  as 
dificultades encontradas. 

  

5.  Relaciona os contidos e as actividades cos intereses 
do alumnado. 

  

6. Estimula a participación activa dos estudantes na 
clase. 

  

7. Promove a reflexión dos temas tratados.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Desenvolvemento da ensinanza 

  
INDICADORES 

 
VALORACIÓN 

PROPOSTAS 
DE MELLORA 

D 
E 
S 
E 
N 
V 
O 

1. Resume as ideas fundamentais discutidas antes de 
pasar a unha nova unidade con mapas conceptuais 
ou esquemas…. 

  

2. Cando introduce conceptos novos, os relaciona cos 
xa coñecidos, intercala preguntas aclaratorias, pon 
exemplos…. 
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L 
V 
E 
M 
E 
N 
T 
O 

3.  Ten predisposición para aclarar dúbidas e ofrecer 
aclaracións dentro e fora das clases. 

  

4.  Optimiza o tempo disponible para o desenvolvemento 
de cada unidade didáctica. 

  

5.  Utiliza axuda audiovisual ou de outro tipo para apoiar 
os contidos na aula. 

  

6. Promove  o  traballo  cooperativo  e  mantén  unha 
comunicación fluida cos alumnos. 

  

7.  Desenvolve  os  contidos  dunha  forma  ordenada e 
comprensible para os alumnos. 

  

8. Plantexa actividades que permitan a adquisición dos 
estándares de aprendizaxes e as destrezas propias 
da etapa educativa. 

  

9. Plantexa actividades grupais e individuais.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Seguimento e avaliación do proceso de ensinanza e aprendizaxe 

  
INDICADORES 

 
VALORACIÓN 

PROPOSTAS 
DE MELLORA 

 1. Fai a avaliación inicial ao principio de curso 
para axustar a programación ao nivel dos 
alumnos. 

  

2.   Detecta os coñecementos previos de cada 
unidade didáctica. 
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 3.  Revisa, con frecuencia,os traballos propostos 
na aula e fora dela. 

  

4. Proporciona a información necesaria sobre a 
resolución das tarefas e como pode 
melloralas. 

  

5. Corrixe e explica os traballs e as actividades 
dos alumnos , e da pautas para a mellora 
dos seus aprendizaxes. 

  

6. Utiliza suficientes criterios de avaliación que 
atendan de maneira equilibrada a avaliación 
dos diferentes contidos. 

  

7. Favorece os procesos de autoavaliación e 
coavaliación. 

  

8. Propón novas actividades que faciliten a 
adquisición de obxectivos cando estos non 
foron acadados suficientemente. 

  

9. Propón novas actividades de maior nivel 
cando os obxectivos foron acadados con 
suficiencia. 

  

10. Utiliza diferentes técnicas de avaliación en 
función dos contidos, o nivel do alumnado, 
etc. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. PROGRAMA DE RECUPERACION E REFORZO 

 
 
 
a) Das materias pendentes de cursos anteriores 

 
Non hai ningún/ha alumno/a coa materia pendente, posto que esta materia non a hai noutros 

cursos anteriores. 
 
 
 
 
b) Das materia do propio curso 

 
Os alumnos/as que presenten dificultades de aprendizaxe, en cada avaliación, se lles 

entregará unha relación de exercicios nos que se traballarán os contidos mínimos. 
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Os alumnos/as terán que entregalos antes da data do exame de recuperación de cada avaliación. 

 
 
13. MEDIDAS CONSECUENCIA DA AVALIACIÓN INICIAL 

 
Unha vez analizado o cuestionario inicial que se lle pasa ao alumnado, e se de dito análise se 

desprenden carencias colectivas e individuais, procederase do seguinte xeito. 
 
 

- Carencias colectivas.- Durante unha semana dedicarei as clases á impartición de 

conceptos clave que permitan seguir a materia sen dificultade, ademais axustarei a 

programación ao nivel do alumnado. 
 
 

- Carencias individuais.- Os/as alumnos/as que presenten dificultades, recibirán un 

reforzo da materia, durante o tempo que dure esa carencia, no que lles trasladarei os 

conceptos e os procedementos mínimos para poder seguir a materia sen dificultade. 
 

 
 
 
 
 
14. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

 
 

Intentarase facer un esforzo para atender a cada alumno ou alumna da forma máis 

personalizada posible, tendo en conta o seu nivel de coñecementos e capacidades que posúe, as 

súas motivacións e ritmo de aprendizaxe, etc. Naquelas ocasións en 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. 

 
Como actividades de detección de coñecementos previos faremos: 

 
 
- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo docente, có fin de facilitar 

unha idea precisa sobre de donde se parte. 

- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión 

da unidade, tomando nota das dificultades atopadas. 

Como actividades de consolidación faremos: 
 
- Realización de exercicios apropiados e todo o abundantes e variados que sexa preciso, co fin de 

afianzar os contidos traballados na unidade. 
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15. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 
 
Non se programan actividades complementarias fora do centro nin extraescolares. Iranse concretando as 
complementarias dentro do centro nas actas mensuais do departamento.  

 
16. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR 

Non procede. 

17. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 

Anexo Nº 3 

18. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 
 

Dende o comezo do curso orientarase aos alumnos sobre os estudos que teñan relación 

coa economía, facilitándolles documentación e as indicacións que procedan. 
 

 
 
19. PROGRAMA DE EDUCACION EN VALORES (TRANSVERSAL) 

 
Como contribución ao desenvolvemento integral do alumnado, incorpóranse de forma 

transversal á materia, en torno á educación en valores democráticos, contidos que a nosa 

sociedade demanda, tales como a educación para a tolerancia, para a paz, a educación para a 

convivencia, a educación intercultural, para a igualdade entre sexos, a educación ambiental, a 

educación para a saúde, e principalmente a educación do consumidor, destacamos os 

seguintes. 

Educación ambiental 
- Analizar os efectos negativos da actividade económica actual sobre o medio ambiente. 

- Propoñer solucións alternativas que poidan utilizarse para combater a contaminación. 

- Valorar a importancia da necesidade de control e protección do medio ambiente. 

- Analizar a necesidade de elixir a forma en que as empresas e o Estado afrontan o problema da 

escaseza. 

 
Educación moral e cívica 

- Utilizar os coñecementos económicos adquiridos para adaptar unha postura crítica e flexible ante 

os grandes problemas que plantexan o desenvolvemento e o subdesenvolvemento económico. 

- Analizar as informacións que aparecen nos medios de comunicación en relación cos problemas 

sociais, culturais e medioambientais, e valoralas dende un punto de vista económico. 

- Recoñecer a importancia da formación persoal para o desenvolvemento do capital humano e a 
riqueza. 

- Analizar a relación existente entre consumo abusivo, medio ambiente e pobreza. 
 
 
Educación do consumidor 
- Valorar a importancia das estatísticas económicas como medio para coñecer a realidade. 

- Analizar o funcionamento dunha economía de mercado. 

- Recoñecer o dobre papel das economías domésticas, como consumidores e como produtores. 
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- Valorar criticamente as necesidades de consumo creadas a través de técnicas abusivas. 
 
 
Educación para a saúde 

- Recoñecer as prestacións económicas e a asistencia sanitaria como as principais partidas de 

gasto do ornamento da Seguridade Social 

- Recoñecer a influenza que teñen sobre a saúde e a calidade de vida as actuacións económicas 

contaminantes. 

- Respectar as normas de seguridade e hixiene na empresa. 

- Educación para a igualdade de oportunidades entre ambos sexos 

- Analizar a evolución das desigualdades laborais e salariais entre home e muller. 
 
 
Educación para a paz 

- Recoñecer  a  importancia  dunha  actitude  non  desprezativa  fronte  a  outras  posturas  para  a 

correcta evolución económica, política e social. 

- Valorar as aportacións da economía ao benestar social e a mellora da calidade de vida. 

- Valorar a importancia da actitude individual respecto ao progreso económico e o funcionamento 

dos sistemas económicos e da empresa. 
 
 
 
 
20. SISTEMA PARA A ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS 

 
Aproveitar a avaliación inicial para determinar os coñecementos previos. 

A maiores farase un cuestionario grupal e oral sobre os conceptos fundamentais traballados o ano 

anterior e os que se van traballar neste cursos, relacionándoos coa actualidade económica. 

Como actividades de detección de coñecementos previos faremos: 

- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo docente, có fin de facilitar 

unha idea precisa sobre de donde se parte. 

- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión 

da unidade, tomando nota das dificultades atopadas. 
 

 
 
 
21. PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN 

 
 
Cando finalice cada avaliación a profesora deberá cotexar : 

 
- Se o tempo adicado a cada tema coincide co previsto na programación. 

 
- Se a maioría dos estudantes alcanzaron os obxectivos mínimos. 

 
- Se os materiais empregados son os adecuados. 

 
Dita información deberá estar reflectida nos informes do departamento. 

 
Ao remate do curso pasaranse unhas enquisas nas que os/as alumnos/as valorarán a labor 

docente. 
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23.CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO E AOS PAIS/NAIS 

 
Ao comezo do curso informarase aos alumnos e aos pais/nais/titores interesados dos 

seguintes apartados da programación: 

 
1 Contidos temporalizados. 

2 Criterios de avaliación 

3 Estándares de aprendizaxe /mínimos 

4 Instrumentos de avaliación. 

5 Criterios de cualificación. 

6 Programa de recuperación pendentes 

a Proced./ instrumentos avaliación de pendentes 

b Criterios cualificación de pendentes 
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ANEXO 1 
 

PLAN ANUAL DE LECTURA DA MATERIA DE ECONOMÍA. CURSO 2020/21 

Os alumnos terán ao seu dispor de varias publicacións onde elixirán temas para facer lectura 

comprensiva nas aulas nos períodos posteriores as avaliacións, provocando debates entre os 

alumnos segundo a interpretación que cada un deles fai sobre os textos lidos. 

O visionado de películas fai que os alumnos se interesen polos guións das películas que van a 

visionar para ter argumentos nos debates que se realizan ao final de cada proxección. 
 

 
 

 Actividades UD CURSO Trimestre 

LECTURA 
COMPRENSIVA 

 

 
Farase a lectura de artigos actuais de 
periódicos e revistas. 

 

 
Todas 

4º ESO 
1º BACH 
2ª BACH 

 

 
1º,2º,3º 

TRABALLOS 
ESCRITOS 

 
 
 

Presentaran traballos sobre distintos 
contidos da materia nos que terán que 
ser coidadosos coa presentación e a 
ortografía 

 
 
 

Todas 

 
 
 

4º ESO 
1º BACH 

 
 
 

1º,2º,3º 

EXPOSICIÓNS 
ORAIS 

 
 
 

Expoñerán na clase as distintas 
actividades e traballos a medida que 
os van facendo, e outros sobre un 
tema concreto proposto por eles. 

 
 
 

Todas 

 
 
 

4º ESO 
1º BACH 

 
 
 

1º,2º,3º 

FOMENTO DA 
LECTURA EN 
COLABORACIÓN 
COA BIBLIOTECA 

 

 
Utilizaranse libros que se atopan na 
biblioteca sobre diferentes aspectos 
da materia 

 

 
Todas 

 

 
4º ESO 
1º BACH 

 

 
1º,2º,3º 
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ANEXO 2: PLAN ANUAL DE INTEGRACIÓN DAS NOVAS TECNOLOXÍAS DA MATERIA DE 
ECONOMÍA. CURSO 2020/21 

 

Novas tecnoloxías, ou tecnoloxías da información e da comunicación, corresponden a termos 

que foron evolucionando co tempo incorporando novos recursos e, por suposto, novos enfoques 

do que supón ou podía representar a súa incorporación ó mundo educativo. 

As TIC permiten a realización de novas actividades de aprendizaxe de alto potencial didáctico , 

resultando ademais estas actividades máis motivadoras. Son unha canle de comunicación 

presencial e virtual para traballar en grupo, compartir, informar, etc. Na sociedade actual a 

informática estendeuse en tódolos ámbitos de actividade, mostrándose as súas ferramentas dun 

gran potencial á hora de abordar calquera proxecto. O ensino non debe quedar atrás, polo que 

debe introducir os instrumentos informáticos dispoñibles que proporcionan un proceso de ensino- 

aprendizaxe de maior calidade. 

Sempre existiu unha certa relación entre as novas tecnoloxías e as matemáticas. Os ordenadores 

constitúen un laboratorio matemático que permite experimentar, comprobar, demostrar, e , en 

definitiva “VIVIR a Economía” dun xeito máis práctico. 
 
 

En tódolos cursos da ESO e de Bacharelato procurarase fomentar o uso das TIC mediante 

sesións na aula de informática e na aula con pantalla dixital coa difusión de diferentes páxinas web 

e software que clarifiquen os contidos explicados. Os recursos da rede Internet poden ser una 

ferramenta poderosa sempre que se use cuns obxectivos claros que eviten a dispersión e as 

perdas de tempo. Son unha fonte aberta da información, sendo esta a materia prima para a 

construción de coñecementos. 

 
NIVEL Actividade Medios 

informáticos e 
audiovisuais 
empregados 

Programas 
utilizados 

Trimestre 

4º ESO 
1º BACH 

 
PELÍCULAS E REPORTAXES RELACIONADAS 
COA MATERIA.   
 
 PROCURA DE INFORMACIÓN  
PRESENTACIÓNS DE 
ACTIVIDADES E TRABALLOS. 
XOGOS E   APLICACIÓNS   ONLINE   DE 
ECONOMÍA 

DVD  CAÑÓN. 
ORDENADOR 
PORTÁTIL 
INTERNET 

PROCESADOR DE 
TEXTOS.  
 
PROGRAMAS    DE 
PRESENTACIÓNS  
 
FOLLAS  DE 
CÁLCULO. 

TODO O CURSO. 

2º BACH 

REPORTAXES RELACIONADAS COA 
MATERIA.  
PRESENTACIÓNS DE ACTIVIDADES E 
TRABALLOS.  
PROCURA DE INFORMACIÓN 
 

DVD CAÑÓN. 
ORDENADOR 
PORTÁTIL 
INTERNET 

PROCESADOR DE 
TEXTOS.  

 
PROGRAMAS    DE 
PRESENTACIÓNS 
FOLLAS  DE 
CÁLCULO. 

TODO O CURSO. 
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