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1. OBXECTIVOS XERAIS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

 
 
A comarca do Deza, na que esta situado o I.E.S LAXEIRO, onde se imparte o ciclo correspondente a este 
módulo, é unha zona de características Industriais, existindo tamén unha importante implantación de 
empresas de servizos que serven a unha zona con núcleos urbanos importantes e unha zona rural pouco 
poboada. 
Este módulo profesional contén a formación necesaria para desenvolver a propia iniciativa no ámbito 
empresarial, tanto cara ao autoemprego como cara á asunción de responsabilidades e funcións no emprego 
por conta allea. 
 
A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que 
lles permitan: 
 
a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais; 

practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos; exercitarse no diálogo 
afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como 
valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como condición 
necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 
persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a 
discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou 
social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera 
manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos 
demais e resolver pacificamente os conflitos, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo 
e os comportamentos sexistas. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, 
incorporar novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas disciplinas, así 
como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e 
da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun mesmo, a participación, o sentido crítico, a 
iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e na galega, textos e 
mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado. 

l  Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demais, así como o 
patrimonio artístico e cultural. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, afianzar os 
hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer 
o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa 
diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos 
seres vivos e o medio, e contribuír así á súa conservación e mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión e representación. 



 

5 
 

 
 

2.  OBXECTIVOS DA ÁREA DE INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E 
EMPRESARIAL 

 

 
  1. Identificar as calidades persoais, actitudes, aspiracións e formación propias das persoas con iniciativa 

emprendedora, describindo a actividade dos empresarios e empresarias e o seu rol na xeración de 
traballo e benestar social. 

  2. Investigar con medios telemáticos as diferentes áreas de actividade profesional do contorno, os tipos de 
empresa que as desenvolven e os diferentes postos de traballo en cada unha delas razoando os 
requirimentos para o desempeño profesional en cada un deles. 

  3. Deseñar un proxecto de carreira profesional propia relacionando as posibilidades do contorno coas 
calidades e aspiracións persoais valorando a opción do autoemprego e a necesidade de formación ao 
longo da vida. 

  4. Identificar as normas e institucións que interveñen nas relacións entre persoas traballadoras e persoas 
empresarias relacionándoas co funcionamento do mercado de traballo. 

  5. Distinguir os dereitos e obrigas que se derivan das relacións laborais comprobándoos en contratos de 
traballo e documentos de negociación colectiva. 

  6. Describir as bases do sistema da Seguridade Social, así como as obrigas de persoas traballadoras e 
persoas empresarias dentro deste, valorando a súa acción protectora ante as distintas continxencias 
cubertas e describindo as prestacións mediante buscas nas webs institucionais. 

  7. Identificar as situacións de risco laboral máis habituais nos sectores de actividade económica máis 
relevantes no ámbito indicando os métodos de prevención legalmente establecidos así como as técnicas 
de primeiros auxilios aplicables en caso de accidente ou dano. 

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

  9. Identificar as características internas e externas do proxecto de empresa así como os elementos que 
constitúen a rede desta: mercado, provedores, clientes, sistemas de produción e/ou comercialización, 
almacenaxe, e outros. 

10. Describir a relación do proxecto de empresa co seu sector, a súa estrutura organizativa e as funcións de 
cada departamento identificando os procedementos de traballo no desenvolvemento do proceso 
produtivo ou comercial. 

11. Manexar como usuario ou usuaria a nivel básico a aplicación informática de control e seguimento de 
clientes, provedores e outros, aplicando as técnicas básicas de contabilidade, xestión financeira e 
comercial e administración de persoal para a organización da información do proxecto de empresa. 

12. Transmitir información entre as distintas áreas e a clientes internos e externos do proxecto de empresa 
recoñecendo e aplicando técnicas de comunicación e negociación e aplicando o tratamento protocolario 
adecuado mediante medios telemáticos e presenciais. 

13. Crear materiais de difusión e publicidade dos produtos e/ou servizos do proxecto de empresa incluíndo 
un plan de comunicación en internet e en redes sociais aplicando os principios da mercadotecnia. 

14. Desempeñar tarefas de produción e/ou comercialización no proxecto de empresa tomando decisións, 
traballando en equipo e cumprindo os prazos e obxectivos e propoñendo melloras segundo un plan de 
control prefixado. 

15. Recompilar datos sobre os diferentes apoios á creación de empresas tanto do contorno próximo coma do 
territorial, nacional ou europeo seleccionando as posibilidades que se axusten ao proxecto de empresa 
formulado. 

16. Distinguir as diferentes formas xurídicas das empresas relacionándoo coas esixencias de capital e 
responsabilidades que son apropiadas para cada tipo. 
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17. Enumerar as administracións públicas que teñen relación coa posta en marcha de empresas 
recompilando por vía telemática os principais documentos que se derivan da posta en funcionamento. 

18. Valorar as tarefas de apoio, rexistro, control e fiscalización que realizan as autoridades no proceso de 
creación de empresas describindo os trámites que se deben realizar. 

19. Determinar os investimentos necesarios para a posta en marcha dunha empresa distinguindo as 
principais partidas relacionadas nun balance de situación. 

20. Caracterizar de forma básica as posibilidades de financiamento do día a día das empresas diferenciando 
o financiamento externo e interno, a curto e a longo prazo, así como o custo de cada un e as 
implicacións na marcha da empresa. 

21. Presentar un estudo de viabilidade económico-financeira a medio prazo do proxecto de empresa 
aplicando condicións reais de produtos financeiros analizados e previsións de vendas segundo un estudo 
do contorno mediante unha aplicación informática tipo folla de cálculo manexando ratios financeiras 
básicas. 

22. Analizar os produtos financeiros máis adecuados de entre as entidades financeiras do contorno para 
cada tipo de empresa valorando o custo e o risco de cada un deles e seleccionando os máis adecuado 
para o proxecto de empresa. 

23. Identificar as obrigas fiscais das empresas segundo a actividade sinalando o funcionamento básico de 
IAE, IVE, IRPF e IS indicando as principais diferenzas entre eles e valorando a achega que supón a 
carga impositiva á riqueza nacional. 
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3.  DESCRITORES 
 

 

COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRITORES 
   

Competencia matemática e 
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 

Coidado do contorno 
ambiental e dos seres vivos 

-  Interactuar co contorno natural de 
xeito respectuoso. 

-  Comprometerse co uso responsable 
dos recursos naturais para promover 
un desenvolvemento sostible. 

-  Respectar e preservar a vida dos 
seres vivos do seu contorno.  

-  Tomar conciencia dos cambios 
producidos polo ser humano no 
ámbito natural e as repercusións 
para a vida futura. 

Vida saudable 

-  Desenvolver e promover hábitos de 
vida saudable en canto á 
alimentación e ao exercicio físico. 

-  Xerar criterios persoais sobre a 
visión social da estética do corpo 
humano fronte ao seu coidado 
saudable. 

A ciencia no día a día 

-  Recoñecer a importancia da ciencia 
na nosa vida cotiá. 

-  Aplicar métodos científicos 
rigorosos para mellorar a 
comprensión da realidade 
circundante en distintos ámbitos 
(biolóxico, xeolóxico, físico, 
químico, tecnolóxico, xeográfico...). 

-  Manexar os coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para solucionar 
problemas, comprender o que 
acontece a arredor nosa e responder 
preguntas. 

Manexo de elementos 
matemáticos 

-  Coñecer e utilizar os elementos 
matemáticos básicos: operacións, 
magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas xeométricas, 
criterios de medición e codificación 
numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar a 
información presentada en formato 
gráfico. 

-  Expresarse con propiedade na 
linguaxe matemática. 
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Razoamento lóxico e 
resolución de problemas 

-  Organizar a información utilizando 
procedementos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando 
os datos e as estratexias apropiadas. 

-  Aplicar estratexias de resolución de 
problemas a situacións da vida cotiá. 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral e escrita 

-  Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais.  

-  Manter unha actitude favorable cara 
á lectura. 

Expresión: oral e escrita 

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e coherencia.  

-  Utilizar o vocabulario adecuado, as 
estruturas lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais.  

-  Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario. 

Normas de comunicación 

-  Respectar as normas de 
comunicación en calquera contexto: 
quenda de palabra, escoita atenta ao 
interlocutor... 

-  Manexar elementos de comunicación 
non verbal, ou en diferentes 
rexistros, nas diversas situacións 
comunicativas. 

Comunicación noutras linguas 

-  Entender o contexto sociocultural da 
lingua, así como a súa historia para 
un mellor uso desta. 

-  Manter conversas noutras linguas 
sobre temas cotiáns en distintos 
contextos. 

-  Utilizar os coñecementos sobre a 
lingua para buscar información e ler 
textos en calquera situación.  

-  Producir textos escritos de diversa 
complexidade para o seu uso en 
situacións cotiás ou en materias 
diversas. 

Competencia dixital Tecnoloxías da información 

-  Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

-  Seleccionar o uso das distintas fontes 
segundo a súa fiabilidade. 

-  Elaborar e publicitar información 
propia derivada de información 
obtida a través de medios 
tecnolóxicos. 
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Comunicación audiovisual 

-  Utilizar as distintas canles de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informacións diversas. 

-  Comprender as mensaxes que veñen 
dos medios de comunicación. 

Utilización de ferramentas 
dixitais 

-  Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento.  

-  Actualizar o uso das novas 
tecnoloxías para mellorar o traballo 
e facilitar a vida diaria.  

-  Aplicar criterios éticos no uso das 
tecnoloxías. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Respecto polas manifestacións 
culturais propias e alleas 

-  Mostrar respecto cara ao patrimonio 
cultural mundial nas súas distintas 
vertentes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica...), e 
cara ás persoas que contribuíron ao 
seu desenvolvemento. 

-  Valorar a interculturalidade como 
unha fonte de riqueza persoal e 
cultural.  

-  Apreciar os valores culturais do 
patrimonio natural e da evolución do 
pensamento científico. 

Expresión cultural e artística 

-  Expresar sentimentos e emocións 
mediante códigos artísticos. 

-  Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e as manifestacións de 
creatividade e gusto pola estética no 
ámbito cotián. 

-  Elaborar traballos e presentacións 
con sentido estético. 

Competencias sociais e cívicas 

Educación cívica e 
constitucional 

-  Coñecer as actividades humanas, 
adquirir unha idea da realidade 
histórica a partir de distintas fontes e 
identificar as implicacións que ten 
vivir nun Estado social e 
democrático de dereito referendado 
por unha constitución. 

-  Aplicar dereitos e deberes da 
convivencia cidadá no contexto da 
escola. 

Relación cos demais 

-  Desenvolver capacidade de diálogo 
cos demais en situacións de 
convivencia e traballo e para a 
resolución de conflitos. 

-  Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

-  Recoñecer riqueza na diversidade de 
opinións e ideas. 
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Compromiso social 

-  Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valores. 

-  Concibir unha escala de valores 
propia e actuar conforme a ela. 

-  Evidenciar preocupación polos máis 
desfavorecidos e respecto aos 
distintos ritmos e potencialidades.  

-  Involucrarse ou promover accións 
cun fin social. 

Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor 

Autonomía persoal 

-  Optimizar recursos persoais 
apoiándose nas fortalezas propias.  

-  Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta delas.  

-  Ser constante no traballo, superando 
as dificultades. 

-  Dirimir a necesidade de axuda en 
función da dificultade da tarefa. 

Liderado 

-  Xestionar o traballo do grupo 
coordinando tarefas e tempos. 

-  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e 
ter confianza nas posibilidades de 
alcanzar obxectivos. 

-  Priorizar a consecución de 
obxectivos grupais sobre os 
intereses persoais. 

Creatividade 

-  Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde coñecementos 
previos dun tema. 

-  Configurar unha visión de futuro 
realista e ambiciosa. 

-  Encontrar posibilidades no contorno 
que outros non aprecian. 

Emprendemento 

-  Optimizar o uso de recursos 
materiais e persoais para a 
consecución de obxectivos. 

-  Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións novas.  

-  Asumir riscos no desenvolvemento 
das tarefas ou os proxectos.  

-  Actuar con responsabilidade social e 
sentido ético no traballo. 

Aprender a aprender Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

-  Xestionar os recursos e as 
motivacións persoais a prol da 
aprendizaxe. 

-  Xerar estratexias para aprender en 
distintos contextos de aprendizaxe. 



 

11 
 

Ferramentas para estimular o 
pensamento 

-  Aplicar estratexias para a mellora do 
pensamento creativo, crítico, 
emocional, interdependente... 

-  Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión rigorosa 
dos contidos. 

Planificación e avaliación da 
aprendizaxe 

-  Planificar os recursos necesarios e os 
pasos que se deben realizar no 
proceso de aprendizaxe. 

-  Seguir os pasos establecidos e tomar 
decisións sobre os pasos seguintes 
en función dos resultados 
intermedios. 

-  Avaliar a consecución de obxectivos 
de aprendizaxe. 

-  Tomar conciencia dos procesos de 
aprendizaxe. 
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4. CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 
Descrición do modelo competencial 
 
Na descrición do modelo competencial inclúese o marco de descritores competenciais, no que aparecen os 
contidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita o adestramento das competencias; 
recordemos que esta non se estudan, nin se ensinan: adéstranse. Para iso, é necesaria a xeración de tarefas de 
aprendizaxe que permitan ao alumnado a aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula activas.  

 
Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é imposible; debido a iso, cada unha 
destas divídese en indicadores de seguimento (entre dous e cinco por competencia), grandes piares que 
permiten describila dun xeito máis preciso; dado que o carácter destes é aínda moi xeral, o axuste do nivel de 
concreción esixe que os devanditos indicadores se dividan, á súa vez, no que se denominan descritores da 
competencia, que serán os que «describan» o grao competencial do alumnado. Por cada indicador de 
seguimento encontraremos entre dous e catro descritores, cos verbos en infinitivo.  

 
En cada unidade didáctica cada un destes descritores concrétase en desempeños competenciais, redactados 
en terceira persoa do singular do presente de indicativo. O desempeño é o aspecto específico da competencia 
que se pode adestrar e avaliar de xeito explícito; é, polo tanto, concreto e obxectivable. Para o seu 
desenvolvemento, partimos dun marco de descritores competenciais definido para o proxecto e aplicable a 
todas as materias e cursos da etapa.  

 
Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, como a comprensión 
lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a 
comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional, traballaranse desde todas as áreas, 
posibilitando e fomentando que o proceso de ensinanza-aprendizaxe do alumnado sexa o máis completo 
posible.  

 
Por outra parte, o desenvolvemento e a aprendizaxe dos valores, presentes en todas as áreas, axudarán a que 
os nosos alumnos e alumnas aprendan a desenvolverse nunha sociedade ben consolidada na que todos 
poidamos vivir, e en cuxa construción colaboren. 

 
A diversidade dos nosos alumnos e alumnas, cos seus estilos de aprendizaxe diferentes, hanos de conducir a 
traballar desde as diferentes potencialidades de cada un deles, apoiándonos sempre nas súas fortalezas para 
poder dar resposta ás súas necesidades. 
 
 
Na área de Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial 
 
Na área de Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial incidiremos no adestramento de todas as 
competencias de xeito sistemático, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área. 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

Desde a área contribúese ao desenvolvemento desta competencia aplicando o razoamento lóxico e a 
adquisición de diferentes elementos para o bo desempeño do alumnado nela, con accións como a 
planificación de gastos e ingresos, o cálculo de beneficios ou perdas, a elaboración dun plan de negocio e a 
análise da viabilidade, a confección dun plan de comercialización... E todo iso a través da observación do 
contorno, da súa análise e da realización de diversas formulacións para un desenvolvemento sostible. 
 
 
 
Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:  
-  Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un desenvolvemento sostible. 
-  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, comprender o que 

acontece arredor nosa e responder preguntas. 
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-  Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, proporcións, 
formas xeométricas, criterios de medición e codificación numérica, etc. 

-  Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 
-  Organizar a información utilizando procedementos matemáticos. 
-  Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. 
 
Comunicación lingüística 

Importante para o desenvolvemento desta competencia é a adquisición de destrezas básicas como a lectura, a 
conversación e a escritura, para levar a cabo diferentes tarefas, consideradas desde a área de participación, en 
situacións de comunicación de grupo, expresión de ideas, elaboración dun plan de negocio, listaxe de tarefas 
para desenvolver a actividade do plan de empresa, xeración de diferentes documentos administrativos 
necesarios, comprensión de diferentes documentos... As actitudes e os valores desta competencia veranse en 
diferentes tarefas, nas que se fomentará o respecto ás opinións dos demais e o desenvolvemento do espírito 
crítico. 
 
Os descritores que priorizaremos serán: 
-  Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
-  Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 
-  Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao 

interlocutor... 
-  Manexar elementos de comunicación non verbal ou diferentes rexistros nas diversas situacións 

comunicativas. 
 
En caso de centros bilingües ou plurilingües que impartan a materia noutra lingua: 
-  Manter conversacións noutras linguas sobre temas cotiáns en distintos contextos. 
-  Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera situación. 
 
Competencia dixital  

Na actualidade, é necesario o uso das tecnoloxías da información e a comunicación para diferentes ámbitos 
das nosas vidas, como traballo, ocio, aprendizaxe, participación na sociedade, etc. É fundamental coñecer o 
uso de varias aplicacións informáticas, o acceso ás fontes e o procesamento da información... todo iso 
desenvolverase nas diferentes tarefas propostas, tanto individuais coma grupais, nas que se requira consultar 
páxinas webs para obter información ou xerar documentos relacionados co plan de empresa, así como tarefas 
de carácter administrativo, mediante a utilización de diferentes programas de xestión, na presentación-
defensa de traballos a través da utilización de varios medios e formatos dixitais, e na publicitación do que 
queiramos transmitir. Por todo iso, formularanse tarefas nas que se necesite o uso dos recursos tecnolóxicos, 
desenvolvendo unha actitude activa, segura e crítica cara a estes. 
 
Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 
-  Empregar distintas fontes para a busca de información. 
-  Elaborar e publicitar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos. 
-  Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 
-  Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas. 
-  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
-  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 
 
 
Conciencia e expresións culturais 

A expresión cultural é fundamental para o desenvolvemento de aptitudes creativas que poidamos trasladar a 
varios contextos profesionais. Desde a área de Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial podemos 
adestrar diferentes aspectos, como a apreciación da importancia da expresión creativa de ideas e experiencias 
a través de distintos medios. 
 
Polo tanto, nesta área traballaremos os seguintes descritores:  
-  Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento científico. 
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-  Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade, e gusto pola estética no 
ámbito cotián. 

-  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
 
Competencias sociais e cívicas 

Esta competencia necesita do coñecemento e adestramento de diferentes habilidades para elaborar ideas, ter 
en conta a opinión dos demais, tomar decisións, resolver conflitos, interactuar con outras persoas e grupos 
respectando unhas normas, interpretar fenómenos e problemas sociais... Os diferentes aspectos que se 
tratarán desde esta área, como a empresa e a responsabilidade social, o espírito emprendedor, a creatividade e 
a innovación, o papel do Estado e as administracións públicas nas empresas, o valor social do diñeiro, os 
intermediarios financeiros na sociedade, a análise dos impostos con respecto ao benestar social, os dereitos e 
deberes dos consumidores no mundo do negocio, etc., permitirán ao alumnado a obtención dos 
coñecementos e as habilidades necesarios para o desenvolvemento desta competencia. 
 
Para iso adestraremos os seguintes descritores:  
-  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
-  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.  
-  Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 
-  Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 
-  Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo, e para a 

resolución de conflitos. 
-  Involucrarse ou promover accións cun fin social. 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

A área de Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial céntrase sobre todo no desenvolvemento 
desta competencia, a cal implica a capacidade de transformar as ideas en actos. Desde esta área, 
desenvolveranse capacidades e habilidades no alumnado relacionadas coa autonomía persoal, o liderado e a 
creatividade, e habilidades empresariais como a planificación, a organización, a xestión e a toma de 
decisións, a participación, o liderado e a delegación, o pensamento crítico, o sentido da responsabilidade, o 
recoñecemento de fortalezas e debilidades dun mesmo e dun proxecto, a avaliación, a asunción de riscos, o 
plan de mercadotecnia, a xestión de recursos materiais e humanos, a xeración de ideas creativas, o 
recoñecemento de oportunidades de negocio, o deseño dun plan de negocio, a análise de viabilidade, etc. 
 
Os descritores que adestraremos son:   
-  Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias. 
-  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 
-  Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos. 
-  Priorizar a consecución de obxectivos grupais sobre os intereses persoais. 
-  Encontrar posibilidades no contorno que outros non ven. 
-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 
-  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 
 
Aprender a aprender 

A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe do día a día do noso alumnado nos 
diferentes contextos nos que se encontre. Desde esta área adestramos aspectos como a capacidade para 
iniciar, organizar e persistir no proxecto empresarial, polo que esixe que o alumnado se motive para levar a 
cabo as diferentes accións, recoñeza as súas fortalezas e as aproveite, coñeza e controle os procesos levados a 
cabo, utilice diferentes estratexias para o coñecemento dos aspectos relacionados coa autonomía persoal, así 
como que coñeza os mecanismos de creación de empresas e as finanzas e desenvolva o seu pensamento 
crítico e creativo para o descubrimento de novas posibilidades. Todo iso co obxectivo de mellorar o noso 
contorno e avaliar se se alcanzan os obxectivos preestablecidos. 
 
Para o desenvolvemento desta competencia, adestraremos os seguintes descritores: 
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-  Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

-  Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente... 
-  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.  
-  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
-  Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados 

intermedios. 
-  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
 
 
 
 

5. ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

 

 
Os contidos da área de Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial agrúpanse en varios bloques. Os 
contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe formúlanse para 4.º curso da ESO. 
 
O alumnado deberá adquirir uns coñecementos e destrezas básicos que lle permitan alcanzar unha cultura 
científica; os alumnos e as alumnas deben identificarse como axentes activos e recoñecer que das súas 
actuacións e coñecementos dependerá o desenvolvemento do seu contorno.  
 
 
CONTIDOS 
 
Bloque 1. Autonomía persoal, liderado e innovación 
 
  1.  A empresa na sociedade. 
  2.  O carácter emprendedor. 
  3.  As áreas de actividade profesional. 
  4.  A carreira profesional. 
  5.  Oferta e demanda de traballo. 
  6.  A relación laboral.  
  7.  O contrato de traballo. 
  8.  A negociación colectiva. 
  9.  Que é a Seguridade Social? 
10.  O Réxime Xeral da Seguridade Social. 
11.  Réxime Especial de Traballadores Autónomos. 
12.  Riscos laborais. 
 
 
Bloque 2. Proxecto empresarial 
 
  1.  A idea de negocio. 
  2.  Elementos e estrutura da empresa. 
  3.  O plan de empresa (I). 
  4.  O plan de empresa (II) A contabilidade como medida do patrimonio. 
  5.  Documentos comerciais. 
  6.  A información de recursos humanos. 
  7.  O arquivo. 
  8.  O proceso produtivo. 
  9.  Valor e mercadotecnia. 
10.  A promoción. 
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11.  Axudas á creación de empresas. 
 
Bloque 3. Finanzas 
 
  1.  A forma xurídica da empresa. 
  2.  Trámites e autónomos. 
  3.  Trámites e sociedades. 
  4.  A sociedade limitada expresa. 
  5.  Os investimentos na empresa. 
  6.  As fontes de financiamento (I). 
  7.  As fontes de financiamento (II). 
  8.  Outras formas de financiamento. 
  9.  A planificación financeira (I). 
10.  A planificación financeira (II). 
11.  VAN, TIR e limiar de rendibilidade. 
12.  Ratios. Impostos. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
 
Bloque 1. Autonomía persoal, liderado e innovación 

1. Describir as calidades persoais e destrezas asociadas á iniciativa emprendedora analizando os 
requirimentos dos distintos postos de traballo e actividades empresariais. 

1.1. Identifica as calidades persoais, actitudes, aspiracións e formación propias das persoas con 
iniciativa emprendedora, describindo a actividade dos empresarios e empresarias e o seu rol na 
xeración de traballo e benestar social. 

1.2. Investiga con medios telemáticos as diferentes áreas de actividade profesional do contorno, os tipos 
de empresa que as desenvolven e os diferentes postos de traballo en cada unha delas razoando os 
requirimentos para o desempeño profesional en cada un deles. 

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

2.1. Deseña un proxecto de carreira profesional propia relacionando as posibilidades do contorno coas 
calidades e aspiracións persoais valorando a opción do autoemprego e a necesidade de formación 
ao longo da vida. 

3. Actuar como un futuro traballador responsable coñecendo os seus dereitos e deberes como tal, valorando 
a acción do Estado e da Seguridade Social na protección da persoa empregada así como comprendendo 
a necesidade de protección dos riscos laborais. 

3.1. Identifica as normas e institucións que interveñen nas relacións entre persoas traballadoras e 
persoas empresarias relacionándoas co funcionamento do mercado de traballo. 

3.2. Distingue os dereitos e obrigas que se derivan das relacións laborais comprobándoos en contratos 
de traballo e documentos de negociación colectiva. 

3.3. Describe as bases do sistema da Seguridade Social, así como as obrigas de persoas traballadoras e 
persoas empresarias dentro deste, valorando a súa acción protectora ante as distintas continxencias 
cubertas e describindo as prestacións mediante buscas nas webs institucionais. 

3.4. Identifica as situacións de risco laboral máis habituais nos sectores de actividade económica máis 
relevantes no contorno indicando os métodos de prevención legalmente establecidos así como as 
técnicas de primeiros auxilios aplicables en caso de accidente ou dano. 
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Bloque 2. Proxecto empresarial 

1. Crear un proxecto de empresa na aula describindo as características internas e a súa relación co 
contorno así como a súa función social, identificando os elementos que constitúen a súa rede loxística 
como provedores, clientes, sistemas de produción e comercialización e redes de almacenaxe entre outros. 
1.1. Determina a oportunidade dun proxecto de empresa identificando as características e tomando parte 

na actividade que esta desenvolve. 

1.2. Identifica as características internas e externas do proxecto de empresa así como os elementos que 
constitúen a rede desta: mercado, provedores, clientes, sistemas de produción e/ou 
comercialización, almacenaxe, e outros. 

1.3. Describe a relación do proxecto de empresa co seu sector, a súa estrutura organizativa e as funcións 
de cada departamento identificando os procedementos de traballo no desenvolvemento do proceso 
produtivo ou comercial. 

2. Identificar e organizar a información das distintas áreas do proxecto de empresa aplicando os métodos 
correspondentes á tramitación documental empresarial. 

2.1. Manexa como usuario ou usuaria a nivel básico a aplicación informática de control e seguimento 
de clientes, provedores e outros, aplicando as técnicas básicas de contabilidade, xestión financeira e 
comercial e administración de persoal para a organización da información do proxecto de empresa. 

2.2. Transmite información entre as distintas áreas e a clientes internos e externos do proxecto de 
empresa recoñecendo e aplicando técnicas de comunicación e negociación e aplicando o tratamento 
protocolario adecuado mediante medios telemáticos e presenciais. 

3.  Realizar actividades de produción e comercialización propias do proxecto de empresa creado aplicando 
técnicas de comunicación e traballo en equipo. 
3.1. Crea materiais de difusión e publicidade dos produtos e/ou servizos do proxecto de empresa 

incluíndo un plan de comunicación en internet e en redes sociais aplicando os principios da 
mercadotecnia. 

3.2. Desempeña tarefas de produción e/ou comercialización no proxecto de empresa tomando decisións, 
traballando en equipo e cumprindo os prazos e obxectivos e propoñendo melloras segundo un plan 
de control prefixado. 

3.3. Recompila datos sobre os diferentes apoios á creación de empresas tanto do contorno próximo 
como do territorial, nacional ou europeo seleccionando as posibilidades que se axusten ao proxecto 
de empresa formulado. 

 
Bloque 3. Finanzas 

1. Describir as diferentes formas xurídicas das empresas relacionando con cada unha delas as 
responsabilidades legais dos seus propietarios e xestores así como coas esixencias de capital. 

1.1. Distingue as diferentes formas xurídicas das empresas relacionándoo coas esixencias de capital e 
responsabilidades que son apropiadas para cada tipo. 

1.2. Enumera as administracións públicas que teñen relación coa posta en marcha de empresas 
recompilando por vía telemática os principais documentos que se derivan da posta en 
funcionamento. 

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

2. Identificar as fontes de financiamento das empresas propias de cada forma xurídica incluíndo as externas 
e internas valorando as máis adecuadas para cada tipo e momento no ciclo de vida da empresa. 

2.1. Determina os investimentos necesarios para a posta en marcha dunha empresa distinguindo as 
principais partidas relacionadas nun balance de situación. 

2.2. Caracteriza de forma básica as posibilidades de financiamento do día a día das empresas 
diferenciando o financiamento externo e interno, a curto e a longo prazo así como o custo de cada 
un e as implicacións na marcha da empresa. 

3. Comprender as necesidades da planificación financeira e de negocio das empresas ligándoa á previsión 
da marcha da actividade sectorial e económica nacional. 
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3.1. Presenta un estudo de viabilidade económico-financeira a medio prazo do proxecto de empresa 
aplicando condicións reais de produtos financeiros analizados e previsións de vendas segundo un 
estudo do contorno mediante unha aplicación informática tipo folla de cálculo manexando ratios 
financeiras básicas. 

3.2. Analiza os produtos financeiros máis adecuados de entre as entidades financeiras do contorno para 
cada tipo de empresa valorando o custo e o risco de cada un deles e seleccionando os máis 
adecuado para o proxecto de empresa. 

3.3. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a actividade sinalando o funcionamento básico 
de IAE, IVE, IRPF e IS indicando as principais diferenzas entre eles e valorando a achega que 
supón a carga impositiva á riqueza nacional. 

 
 
 
 

6. CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS PARA UTILIZAR 
NA ÁREA 

 

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

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 
Con respecto ás actividades complementarias que se poden propoñer ao alumnado, convén reflexionar sobre 
estas cuestións: 
- Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas? 
- Cal foi o resultado da realización das actividades? 
- Cales delas gustaron máis? 
- Que propostas de mellora podemos sinalar? 
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8. EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 
 

 
A partir do traballo cos desempeños competenciais, obteranse diversas evidencias de aprendizaxe, vinculadas 
aos estándares que inclúe o currículo de cada materia. Para rexistralas, utilizaremos portfolios de aprendizaxe 
na aula, o que fai necesario que, ao longo das distintas unidades didácticas, se planifiquen a realización e a 
recollida de probas que mostren o nivel de consecución do estándar, así como a súa evolución ao longo do 
curso.  
 
O portfolio é unha ferramenta de avaliación do proceso de aprendizaxe que consiste fundamentalmente na 
recollida de evidencias da evolución de cada alumno e alumna; esta recollida pode pautarse ou deixar que 
sexa o propio alumnado o que seleccione que evidencias quere mostrar. Cada evidencia debe incorporar unha 
reflexión engadida sobre o traballo realizado, as dificultades encontradas e os obxectivos de mellora persoal. 
O documento do portfolio pode realizarse en papel ou en formato dixital. No anexo de avaliación preséntase 
un guión para a súa realización.  
 
As evidencias que podemos recoller na área poden obterse a partir de: 
- Actividades do libro do alumnado ou da guía que traballen explicitamente os estándares definidos na 

unidade. 
- Mapas mentais ou conceptuais elaborados polos alumnos e as alumnas. 
- Produtos de aprendizaxe deseñados para poder aplicalos en tarefas realizadas nun contexto real; por 

exemplo: unidades de medida deseñadas por eles, o deseño dun obxecto con figuras xeométricas, murais, 
traballos de aplicación das tarefas, etc. 

- Probas escritas que evidencien o traballo cos estándares de aprendizaxe. 
- Problemas de aplicación de contidos nos que é necesario o desenvolvemento do razoamento lóxico.  
- Ferramentas de autoavaliación e coavaliación do traballo na aula.   
 
 
 
 

9. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
 

 
En cada avaliación, o profesor ou a profesora, o departamento, o seminario ou o equipo docente decidirá o 
peso que na cualificación final de cada trimestre e área terán os instrumentos de avaliación utilizados para o 
seguimento das aprendizaxes dos seus estudantes. Para a súa determinación, poden apoiarse nunhas táboas 
como as seguintes: 
 

FERRAMENTAS  
DE AVALIACIÓN 

PORCENTAXE  
NA CUALIFICACIÓN 

  
Ferramentas de avaliación do traballo 
competencial (1) 40 

Probas de avaliación escritas (2) 50 

Evidencias dos estándares de aprendizaxe (3) 10 

  

Cualificación total 100 
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Ao final do curso: 
 

 PORCENTAXE NA NOTA FINAL 

  
1.ª avaliación 30 

2.ª avaliación 30 

3.ª avaliación 30 

  

Portfolio de aprendizaxe 10 

Cualificación total 100 

 
Así mesmo, cada centro determinará o peso de cada área e competencia de cara á promoción final de cada 
alumno e alumna. 
 

As actividades realizadas terán unha ponderación do 50 % da nota (1+3), tendo que ter 
entregados, como mínimo para cada avaliación, o 80% das mesmas. As actividades terán que ser 
entregadas en tempo (nas datas que indique o profesor) e forma (coma o mesmo diga). 

  
O outro 50 % da nota virá dada pola media das notas dos exames. 
 
Para acadar a superación de cada avaliación o alumno terá que acadar unha nota de 5 e pra facer 

a media entre as notas dos exames e as notas das actividades terán que ter como mínimo un 4 (sobre 10) 
nas dúas partes que dan lugar a nota de calificación. 
 
 
 

10. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 
Suxerimos o uso dos materiais seguintes: 
-  O libro do alumnado para a área de Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial, 4º ESO (se o 

houbera). 
-  A proposta didáctica para Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial, 4º ESO. 
-  O libro dixital. 
-  Os cadernos de estratexias metodolóxicas. 
-  As monografías didácticas. 
-  A web do profesorado. 
-  A web do alumnado e da familia. 
 
 
 
 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 
 

 
Descrición do grupo despois da avaliación inicial 
 
Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión habemos de solicitar, en primeiro lugar, 
diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo debe coñecerse a relativa a: 
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- O número de alumnos e alumnas. 
- O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...). 
- As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos curriculares.  
- As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se poden abordar 

(planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da eficacia de 
medidas, etc.). 

- As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.  
- Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia. 
- Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os traballos cooperativos. 
- Os tipos de recursos que se necesitan adaptar no nivel xeral para obter un logro óptimo do grupo. 
 
Necesidades individuais 
 
A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que tamén nos 
proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes; a partir dela 
poderemos:  
 
- Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias 

no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con necesidades educativas, con altas 
capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar en 
risco, pola súa historia familiar, etc.). 

- Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar. (Planificación de reforzos, situación de espazos, 
xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual). 

- Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que cómpre adoptar, así como sobre os recursos que 
se van empregar. 

- Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 
- Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes. 
- Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de docentes 

que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor ou titora.  
 
 
 
 

12. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 
Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e 
desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica proponse unha 
secuencia de preguntas que lle permitan ao docente avaliar o funcionamento do programado na aula e 
establecer estratexias de mellora para a propia unidade.  
 
De igual modo, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu 
conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller as melloras no seguinte. A 
devandita ferramenta descríbese a continuación: 
 
 

ASPECTOS PARA AVALIAR PARA DESTACAR... PARA MELLORAR... PROPOSTAS DE 
MELLORA PERSOAL 

    

Temporalización das 
unidades didácticas    

Desenvolvemento dos 
obxectivos didácticos    

Manexo dos contidos da 
unidade    
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Descritores  
e desempeños competenciais    

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 
seleccionadas    

Recursos    

Claridade nos criterios  
de avaliación    

Uso de diversas ferramentas 
de avaliación    

Portfolio de evidencias  
dos estándares de 
aprendizaxe 

   

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    
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13. DESENVOLVEMENTO DAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS  

 
 
Cada unidade didáctica a desenrolaremos nos seguintes apartados: 
 
  1.  Presentación da unidade 

  2.  Obxectivos didácticos 

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para o portfolio 

  5.  Competencias clave: Descritores e Desempeños 

  6.  Tarefas 

  7.  Estratexias metodolóxicas 

  8.  Recursos 

  9.  Ferramentas de avaliación 

10.  Medidas para a inclusión e atención á diversidade 

11.  Autoavaliación do profesorado 

 

 Unidade 1 



Introdución á programación 
 

4 

1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE  

Título 
As empresas e a actividade empresarial 

Descrición da unidade 
Nesta primeira unidade didáctica abórdanse aspectos clave para a toma de decisións relacionadas 
coa carreira profesional. A unidade comeza introducindo o papel das empresas na economía 
española e reforzando a distinción entre microempresas, pemes e grandes empresas. Ademais, 
poñemos atención ao papel do emprendemento así como ao fenómeno do intraemprendemento. 
Seguidamente, destacamos as características principais das persoas emprendedoras co fin de que 
o alumnado trate de identificar algunha delas na súa persoa. 

A segunda parte da unidade está dedicada ás áreas de actividade profesional, destacando os 
conceptos de familia profesional, cualificación profesional e unidade de competencia. Tratamos 
de ofrecer esta información co fin de que o alumnado poida realizar buscas concretas que lle 
axuden a definir a súa carreira profesional. A unidade péchase poñendo atención ao concepto de 
itinerario formativo e analizando os factores obxectivos e subxectivos que inciden na decisión 
acerca do rumbo da propia carreira profesional. 

 
Temporalización: doce sesións. 
 
Setembro:                              Outubro:                         

 

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

- Identificar as calidades persoais, actitudes, aspiracións e formación propias das persoas con 
iniciativa emprendedora, describindo a actividade dos empresarios e as empresarias e o seu 
papel na xeración de traballo e benestar social. 

- Investigar con medios telemáticos as diferentes áreas de actividade profesional do contorno, 
os tipos de empresa que as desenvolven e os diferentes postos de traballo en cada unha delas, 
razoando os requirimentos para o desempeño profesional en cada un deles. 

- Deseñar un proxecto de carreira profesional propia relacionando as posibilidades do contorno 
coas calidades e aspiracións persoais valorando a opción do autoemprego e a necesidade de 
formación ao longo da vida. 



 

 

 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  A empresa na 
sociedade. 

-  O carácter 
emprendedor. 

-  As áreas de actividade 
profesional. 

-  A carreira profesional. 

  1.  Describir as calidades 
persoais e destrezas 
asociadas á iniciativa 
emprendedora 
analizando os 
requirimentos dos 
distintos postos de 
traballo e actividades 
empresariais. 

  1.1.  Identifica as calidades 
persoais, actitudes, 
aspiracións e 
formación propias das 
persoas con iniciativa 
emprendedora, 
describindo a 
actividade dos 
empresarios e as 
empresarias e o seu rol 
na xeración de traballo 
e benestar social. 

CAA, 

CCEC, 

CCL, 

CSC 

  1.2.  Investiga con medios 
telemáticos as 
diferentes áreas de 
actividade profesional 
do contorno, os tipos 
de empresa que as 
desenvolven e os 
diferentes postos de 
traballo en cada unha 
delas razoando os 
requirimentos para o 
desempeño profesional 
en cada un deles. 

CAA, 

CSIEE, 

CSC, 

CCL, 

CD 

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

  2.1.  Deseña un proxecto de 
carreira profesional 
propia relacionando as 
posibilidades do 
contorno coas 
calidades e aspiracións 
persoais valorando a 
opción do autoemprego 
e a necesidade de 
formación ao longo da 
vida. 

CMCT, 
CD, 
CCL, 
CAA, 

CSIEE, 
CSC 

 



 

 

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  
Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación desde a 
propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do desenvolvemento de 
cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos e as alumnas que mostren a súa evolución en 
cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de aprendizaxe. 
O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os docentes 
poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o desenvolvemento do seu 
grupo. 
 
Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) 
 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 
  

  1.1.  Identifica as calidades persoais, 
actitudes, aspiracións e formación 
propias das persoas con iniciativa 
emprendedora, describindo a actividade 
dos empresarios e as empresarias e o 
seu rol na xeración de traballo e 
benestar social. 

-  Comparar habilidades persoais coas 
expostas en exemplos do texto. 

-  Describir as funcións das empresas.  
-  Identificar microempresas e pemes. Valorar 

a porcentaxe de poboación ocupada nelas. 
Realizar a mesma análise para as grandes 
empresas. 

-  Propoñer exemplos próximos e distinguir 
entre microempresas, pemes e grandes 
empresas. 

-  Comprender e coñecer as actitudes 
emprendedoras. Identificalas. 

-  Reflexionar sobre as propias habilidades 
e/ou actitudes emprendedoras. 

  1.2.  Investiga con medios telemáticos as 
diferentes áreas de actividade 
profesional do contorno, os tipos de 
empresa que as desenvolven e os 
diferentes postos de traballo en cada 
unha delas, razoando os requirimentos 
para o desempeño profesional en cada 
un deles. 

-  Investigar dentro do Catálogo Nacional de 
Cualificacións Profesionais tratando de 
encontrar a familia profesional, 
cualificacións profesionais e unidades de 
competencia que mellor se adaptan ás súas 
expectativas e habilidades. 

-  Coñecer o concepto de familia profesional. 
-  Consultar a listaxe de familias profesionais 

no SEPE. 
-  Distinguir os requisitos esixidos para o 

exercicio profesional dunha actividade. 
-  Describir os postos de traballo e informarse 

sobre os seus requisitos para o caso dunha 
empresa do seu contorno. 

  2.1.  Deseña un proxecto de carreira 
profesional propia relacionando as 
posibilidades do contorno coas 
calidades e aspiracións persoais, 
valorando a opción do autoemprego e a 
necesidade de formación ao longo da 
vida. 

-  Consultar o informe do SEPE «Perfís da 
oferta de emprego» e seleccionar unha 
profesión acorde coas súas expectativas, 
identificando as competencias requiridas, a 
formación necesaria, a distribución 
xeográfica da contratación e o desemprego. 



 

 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  Expresar oralmente de xeito 

ordenado e claro calquera tipo de 
información. 

Explica con coherencia os 
temas formulados ao profesor 
ou á profesora ou aos seus 
compañeiros e compañeiras.  

Comprender o sentido dos textos 
escritos. 

Realiza con corrección as 
actividades tras a lectura dos 
seus enunciados. 

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

Aplicar as estratexias de 
resolución de problemas a 
calquera situación problemática. 

Realiza cálculos para a 
planificación de tempos e 
prazos. 

Competencia dixital. Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos diversos. 
Manexar aplicacións informáticas 
de escritorio e en liña. 

Interpreta con corrección o 
apoio visual para a 
realización da actividade. 
Manexa unha aplicación en 
liña para xestionar tempos e 
prazos. 

Aprender a aprender. Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Recoñece os aspectos 
aprendidos na unidade.  

Aprendizaxe cooperativa: xerar 
estratexias para aprender en 
distintos contextos de 
aprendizaxe. 

Participa nas dinámicas 
cooperativas desempeñando o 
rol que lle corresponde. 

Intelixencias múltiples. 
Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: estilos 
de aprendizaxe, intelixencias 
múltiples, funcións executivas. 

Expresa de maneiras diversas 
aquelas características físicas 
e calidades físicas que o 
identifican.  

Competencias sociais e 
cívicas. 

Recoñecer riqueza na diversidade 
de opinións e ideas. 

Acepta as ideas e opinións 
dos compañeiros e as 
compañeiras de forma 
positiva. 

Educación en valores: mostrar 
dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos. 

Esfórzase, atende, participa e 
realiza as actividades con 
interese. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións 
novas. 

Desenvolve ideas a partir das 
que achegan outros 
compañeiros e compañeiras. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

Expresar sentimentos e emocións 
desde códigos artísticos. 

Improvisa situacións onde 
interpreta roles que lle 
axudan a expresar as súas 
ideas e sentimentos. 

 



 

 

 

6.  TAREFAS  
Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: sesión 1, presentación da unidade. 

-  Lectura «Cousas que pasan». 

-  Debate sobre a lectura. 

-  Elaboración dun mapa conceptual no encerado acerca dos posibles itinerarios formativos que 
poden presentarse ante este caso, explicitando as saídas profesionais. 

-  Análise, sobre o mapa conceptual, das saídas consideradas así como busca de información ao 
respecto. 

-  Comparación de habilidades persoais coas do exemplo. 

-  Visionado do vídeo «Como elixir qué estudar?». 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 2: sesión 2, epígrafe 1, «A empresa na sociedade». 

-  Charla introdutoria sobre o papel da empresa na sociedade (LA). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Visionado do vídeo: «Inditex crea emprego» (LD) 

-  Visionado do vídeo «Deseñando a proposta de valor» (LD). 

-  Visionado do vídeo «Autónomos e emprego» (LD). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 3: sesión 3, epígrafe 1, «A empresa na sociedade». 

-  Realización e corrección (debate) das actividades consideradas (LA). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 4: Sesión 4, epígrafe 2, «O carácter emprendedor». 

-  Charla introdutoria sobre o carácter emprendedor (PD). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Visionado do vídeo «A entrevista perdida a Steve Jobs» (Por que algunhas persoas 
emprenden?) (LD). 

-  Visionado vídeo «somos voluntarios» (LD). 

-  Realización de actividades (LA). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 5: sesión 5, epígrafe 3, «As áreas de actividade profesional». 

-  Charla introdutoria sobre as actividades profesionais (PD). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Visionado do vídeo «O Sistema Nacional de Cualificacións e Formación Profesional» (LD). 



 

 

 

-  Realización de actividades (LA). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 6: sesión 6, epígrafe 3, «As áreas de actividade profesional». 

-  Actividade práctica de busca e consulta no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais 
(CNCP) (PD e LD). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 7: sesión 7, epígrafe 4, «A carreira profesional». 

-  Charla introdutoria sobre a carreira profesional (PD). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Visionado do vídeo «Por que fracasarás en ter unha gran carreira?» (LD). 

-  Visionado do vídeo «Ferramentas TIC para a busca de emprego» (LD). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 8: sesión 8, epígrafe 4, «A carreira profesional». 

-  Sesión práctica. Informe anual SEPE. 

-  Peche de sesión. Recollida de opinións. Presentación de conclusións. 

Tarefa 9: sesión 9, caso práctico, «Deseñar a carreira profesional». 

-  Presentación do caso práctico. 

-  Realización do caso práctico (LA). 

-  Peche de sesión. Recollida de opinións. Presentación de conclusións. 

Tarefa 10: sesión 10, «Revista dixital». 

-  Lectura do artigo. 

-  Respostas ás cuestións formuladas. Debate. (LA). 

Tarefa 11: sesión 11, «Comproba como progresas». 

-  Realización e corrección de exercicios prácticos formulados (LA). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 12: sesión 12, sesión de avaliación 

-  Xornada de avaliación. 

-  Xornada de autoavaliación (cuestionario de avaliación docente) (LD). 

-  Peche de sesión. Recollida de opinións. Presentación de conclusións. 

 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

-  Discusións e traballo por parellas e grupos reducidos. 

-  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 



 

 

 

-  Estruturas sinxelas de aprendizaxe cooperativa suxeridas na PD para que o alumnado traballe 
obxectivos grupais e desenvolva a interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

-  Iniciar as sesións partindo de imaxes ou debuxos que capten a atención do alumnado para 
facilitar a aprendizaxe dos contidos da unidade. 

-  Secuenciación, lóxica, progresiva e práctica dos contidos e das actividades baseadas no 
método de aprendizaxe por experiencia. 

-  Exposición do docente. 

 
 

8.  RECURSOS  

Para o tratamento da unidade, ademais do libro do alumnado, utilizaranse: 

-  Recursos interactivos propostos no apartado «Na rede», na proposta didáctica. 

-  Vídeos. 

-  Encerado tradicional ou dixital. 

- Ordenador persoal. 

-  Folios ou cartolinas pequenas e grandes. 

-  Lapis de cores e rotuladores. 

Recursos dixitais  

-  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

-  A continuación, recóllense algúns enlaces web: http://anayadigital.es. 

 
 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN  

-  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

 
 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

-  Que dificultades e potencialidades prevexo no grupo durante o desenvolvemento da unidade? 

 

-  Como vou minimizar as dificultades? 

 

-  Que necesidades individuais prevexo no desenvolvemento da unidade? 

 

-  Que recursos e estratexias manexarei para atender as necesidades individuais? 

 
 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

-  Que porcentaxe de alumnos e alumnas acadou os obxectivos de aprendizaxe da unidade? 



 

 

 

 

-  Que é o que mellor funcionou nesta unidade? 

 

-  Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 
  1.  Presentación da unidade 

  2.  Obxectivos didácticos 

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para o portfolio 

  5.  Competencias clave: Descritores e Desempeños 

  6.  Tarefas 

  7.  Estratexias metodolóxicas 

  8.  Recursos 

  9.  Ferramentas de avaliación 

10.  Medidas para a inclusión e atención á diversidade 

11.  Autoavaliación do profesorado 

 

 Unidade 2 



Introdución á programación 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE  

Título 
O mercado de traballo 

Descrición da unidade 
Na segunda unidade do libro, os contidos versan sobre o mercado de traballo. Decidiuse abordar 
o tema comezando por dar unha visión xeral do seu funcionamento. De aí que a epígrafe 
primeira da unidade teña un contido relacionado coa teoría económica. Ademais, aproveitamos 
para introducir conceptos importantes relacionados con este mercado, como poboación activa, 
ocupada e desempregada, así como taxa de desemprego. 

Na segunda epígrafe abórdase o aspecto xurídico da relación laboral, citando as fontes que a 
regulan así como os principios fundamentais. Para pechar a epígrafe, prestamos especial atención 
á norma de referencia, o Estatuto dos Traballadores. 

A terceira parte da unidade está dedicada ao contrato de traballo. No momento de escribir estas 
liñas, existe na nosa economía unha diversidade abundante de contratos e así queda reflectido na 
epígrafe. Intentamos ofrecer os aspectos distintivos de cada un deles. Poñemos atención, 
ademais, á formación e composición do custo laboral para as empresas. 

Pechamos os contidos da unidade atendendo outra gran fonte que regula a relación laboral, o 
convenio colectivo e a súa orixe, a negociación colectiva. Como caso práctico incluímos a 
formalización dun contrato de traballo baixo o modelo oficial co fin de achegar o alumnado a 
esta realidade. 

 
Temporalización: doce sesións. 
 
Outubro:                              Novembro:                         

 

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

- Identificar as normas e institucións que interveñen nas relacións entre persoas traballadoras 
e persoas empresarias relacionándoas co funcionamento do mercado de traballo. 

- Distinguir os dereitos e obrigas que se derivan das relacións laborais comprobándoos en 
contratos de traballo e documentos de negociación colectiva. 



 

 

 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Oferta e demanda de 
traballo. 

-  A relación laboral. 
-  O contrato de traballo. 
-  A negociación 

colectiva. 

  1.  Actuar como un futuro 
traballador ou 
traballadora 
responsable coñecendo 
os seus dereitos e 
deberes como tal, 
valorando a acción do 
Estado e da Seguridade 
Social na protección da 
persoa empregada así 
como comprendendo a 
necesidade de 
protección dos riscos 
laborais. 

  1.1.  Identifica as normas e 
institucións que 
interveñen nas 
relacións entre persoas 
traballadoras e persoas 
empresarias 
relacionándoas co 
funcionamento do 
mercado de traballo. 

CSC, 

CSIEE, 

CCEC, 

CAA, 

CCL 

  1.2.  Distingue os dereitos e 
obrigas que se derivan 
das relacións laborais 
comprobándoos en 
contratos de traballo e 
documentos de 
negociación colectiva. 

CSIEE, 

CSC, 

CAA, 

CCL, 

CD, 

CMCT 
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4 

1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE  

Título 
Seguridade Social e riscos laborais 

Descrición da unidade 
A terceira unidade do libro está dedicada ao Sistema da Seguridade Social. A pesar da súa 
complexidade, intentaremos introducir o alumnado nas súas características básicas e razón de 
ser, sen nos esquecer dos dous réximes principais que alimentan o sistema, o Réxime Especial de 
traballadores Autónomos. 

Na primeira epígrafe describiremos que fai a Seguridade Social, cal é a misión do sistema e que 
funcións realiza. Anotaremos na axenda quen é son actores que sustentan o sistema baixo o 
principio de solidariedade interxeracional e descubriremos que se esconde baixo o termo 
continxencia e os seus tipos. A solidariedade descrita anteriormente levaranos a coñecer que é o 
Fondo de Reserva da Seguridade Social e para que serve e cales son as condicións baixo as cales 
é posible utilizalo. 

Xa na segunda e terceira epígrafes, afondaremos nos réximes principais do sistema, o xeral e o 
de traballo autónomo, aprenderemos a calcular as cotas de cotización e intentaremos que o 
alumnado comprenda que parte achegan os traballadores e que parte achegan as empresas, algo 
que viñan enxergando desde a unidade anterior ao calcular o custo salarial para as empresas. 
Dentro do Réxime Especial de Traballadores Autónomos, estudaremos as distintas opcións de 
cotización e analizaremos os distintos incentivos que existen co obxecto de fomentar o 
paradigma do emprendemento. 

Por último, dedicaremos a cuarta epígrafe da unidade aos riscos laborais. Veremos que son os 
accidentes de traballo, os seus tipos e a súa importancia, as súas consecuencias. Falaremos de 
prevención de riscos laborais, describindo os aspectos fundamentais da lexislación, como o 
dereito a unha protección eficaz no traballo, a evitación de riscos, a adaptación das tarefas ás 
persoas e aos equipos, a integración da prevención no sistema de xestión da empresa, etcétera. 

Por último, ao longo da unidade, como vén sendo habitual, propóñense recursos externos que 
complementarán e apoiarán a impartición dos contidos.   

 

 
Temporalización: doce sesións 

Novembro:                              Decembro:                          

 

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

- Describir as bases do sistema da Seguridade Social, así como as obrigas de persoas 
traballadoras e persoas empresarias dentro deste, valorando a súa acción protectora ante as 
distintas continxencias cubertas e describindo as prestacións mediante buscas nas webs 
institucionais. 

- Identificar as situacións de risco laboral máis habituais nos sectores de actividade económica 
máis relevantes no contorno, indicando os métodos de prevención legalmente establecidos así 
como as técnicas de primeiros auxilios aplicables en caso de accidente ou dano. 



 

 

 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Que é a Seguridade 
Social? 

-  O Réxime Xeral da 
Seguridade Social. 

-  Réxime Especial de 
Traballadores 
Autónomos. 

-  Riscos laborais. 

  1.  Actuar como un futuro 
traballador responsable 
coñecendo os seus 
dereitos e deberes como 
tal, valorando a acción 
do Estado e da 
Seguridade Social na 
protección da persoa 
empregada así como 
comprendendo a 
necesidade de 
protección dos riscos 
laborais. 

  1.1.  Describe as bases do 
sistema da Seguridade 
Social, así como as 
obrigas de persoas 
traballadoras e persoas 
empresarias dentro 
deste, valorando a súa 
acción protectora ante 
as distintas 
continxencias cubertas 
e describindo as 
prestacións mediante 
buscas nas webs 
institucionais. 

CSIEE, 

CAA, 

CSC, 

CCL, 

CCEC, 

CMCT, 

CD 

  1.2.  Identifica as situacións 
de risco laboral máis 
habituais nos sectores 
de actividade 
económica máis 
relevantes no contorno, 
indicando os métodos 
de prevención 
legalmente 
establecidos así como 
as técnicas de 
primeiros auxilios 
aplicables en caso de 
accidente ou dano. 

CAA, 

CSIEE, 

CSC 

 



 

 

 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO   

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación desde a 
propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do desenvolvemento de 
cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos e as alumnas que mostren a súa evolución en 
cada un deles. 
No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de aprendizaxe. 
O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os docentes 
poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o desenvolvemento do seu 
grupo. 
 
Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) 
 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  1.1.  Describe as bases do sistema da 
Seguridade Social, así como as obrigas 
de persoas traballadoras e persoas 
empresarias dentro deste, valorando a 
súa acción protectora ante as distintas 
continxencias cubertas e describindo as 
prestacións mediante buscas nas webs 
institucionais. 

-  Coñecer o funcionamento do sistema de 
Seguridade Social. 

-  Describir as prestacións do sistema. 
-  Distinguir as distintas continxencias. 
-  Coñecer a relación entre número de 

cotizantes, fondo de reserva e estrutura 
demográfica. 

-  Buscar e encontrar información relevante 
dentro das páxinas web oficiais. 

-  Calcular o custo real dun posto de traballo, 
aplicando cálculos sobre bases de 
cotización. 

-  Comprobar bases de cotización entre os 
topes máximos e mínimos. 

-  Calcular cota obreira e patronal á 
Seguridade Social dentro do Réxime Xeral. 

-  Calcular cotas de cotización no Réxime do 
Traballo Autónomo. 

-  Coñecer os distintos conceptos polos que 
unha persoa no Réxime do Traballo 
Autónomo pode cotizar. 

  1.2.  Identifica as situacións de risco laboral 
máis habituais nos sectores de 
actividade económica máis relevantes 
no contorno, indicando os métodos de 
prevención legalmente establecidos así 
como as técnicas de primeiros auxilios 
aplicables en caso de accidente ou 
dano. 

-  Identificar situacións de risco laboral. 
-  Investigar e listar os posibles riscos que 

unha situación laboral pode entrañar. 



 

 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  Expresar oralmente de xeito 

ordenado e claro calquera tipo de 
información. 

Explica con coherencia os 
temas formulados ao profesor 
ou á profesora ou aos seus 
compañeiros e compañeiras. 

Comprender o sentido dos textos 
escritos. 

Realiza con corrección as 
actividades tras a lectura dos 
seus enunciados. 

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

Aplicar as estratexias de 
resolución de problemas a 
calquera situación problemática. 

Realiza cálculos para a 
planificación de tempos e 
prazos. 

Competencia dixital. Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos diversos. 
Manexar aplicacións informáticas 
de escritorio e online. 

Interpreta con corrección o 
apoio visual para a 
realización da actividade. 
Manexa unha aplicación 
online para xestionar tempos 
e prazos. 

Aprender a aprender. Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Recoñece os aspectos 
aprendidos na unidade.  

Aprendizaxe cooperativa: xerar 
estratexias para aprender en 
distintos contextos de 
aprendizaxe. 

Participa nas dinámicas 
cooperativas desempeñando o 
rol que lle corresponde. 

Intelixencias múltiples: 
Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: estilos 
de aprendizaxe, intelixencias 
múltiples, funcións executivas. 

Expresa de maneiras diversas 
aquelas características físicas 
e calidades físicas que o 
identifican.  

Competencias sociais e 
cívicas. 

Recoñecer riqueza na diversidade 
de opinións e ideas. 

Acepta as ideas e opinións 
dos compañeiros e as 
compañeiras de forma 
positiva. 

Educación en valores: mostrar 
dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos. 

Esfórzase, atende, participa e 
realiza as actividades con 
interese. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións 
novas. 

Desenvolve ideas a partir das 
que achegan outros 
compañeiros e compañeiras. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

Expresar sentimentos e emocións 
desde códigos artísticos. 

Improvisa situacións onde 
interpreta roles que lle 
axudan a expresar as súas 
ideas e sentimentos. 

 



 

 

 

6.  TAREFAS  
Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: sesión 1, presentación da unidade, «Cousas que pasan». 

-  Introdución da unidade 

-  Documento: «Seguridade Social. Coñécenos. Historia da Seguridade Social» (LD) 

-  Lectura «Cousas que pasan». 

-  Debate sobre a lectura. 

-  Documento: «Tríptico INSS, Carta de servizos»« (LD). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 2: sesión 2, epígrafe 1, «Que é a Seguridade Social?». 

-  Recollida de conclusións da sesión anterior.  

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Documento: «Principios da Seguridade Social» (LD). 

-  Documento: «Niveis de protección da Seguridade Social» (LD). 

-  Documento: «Acción protectora da Seguridade Social. Continxencias» (LD). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 3: sesión 3, epígrafe 1, «Que é a Seguridade Social?». 

-  Repaso da sesión anterior. 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Lexislación: Fondo de Reserva (LD). 

-  Texto: O fondo de reserva (LD). 

-  Realización e corrección de actividades formuladas. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 4: sesión 4, epígrafe 2, «O Réxime Xeral da Seguridade Social». 

-  Charla introdutoria sobre Réxime Especial da Seguridade Social (PD). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Documento: «Bases e tipos de cotización do Réxime Xeral» (LD). 

-  Presentación: «Cálculo de bases de cotización mensual e diaria» (LD). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 5: sesión 5, epígrafe 2, «O Réxime Xeral da Seguridade Social». 

-  Repaso da sesión anterior. 

-  Exposición de contidos. 



 

 

 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Caso práctico: Cálculo de cotizacións (PD). 

-  Exemplos TC1 e TC2 (PD). 

-  Realización e corrección de actividades formuladas. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 6: sesión 6: epígrafe 3, «Réxime Especial de Traballadores Autónomos». 

-  Charla introdutoria sobre o Réxime de Traballo Autónomo (LA). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Cotización no Réxime de Traballo Autónomo (LD). 

-  Tarifas AT e EP (LD). 

-  Cesamento de Actividade (LD). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 7: sesión 7, epígrafe 3, «Réxime Especial de Traballadores Autónomos». 

-  Repaso da sesión anterior. 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Calculadora cota de cotización (LD). 

-  Realización e corrección de actividades formuladas. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 8: sesión 8, epígrafe 4, «Riscos laborais». 

-  Charla introdutoria sobre riscos laborais (LA). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  URL: Riscos laborais (LD). 

-  Visionado do vídeo: «Riscos laborais» (LD). 

-  Realización e corrección de actividades formuladas. 

-  Peche de sesión. Recollida de opinións. Presentación de conclusións. 

Tarefa 9: Sesión 9, caso práctico, «Formalización de nómina». 

-  Presentación do caso práctico. 

-  Realización do caso práctico (LA). 

-  Peche de sesión. Recollida de opinións. Presentación de conclusións. 

Tarefa 10: sesión 10, «Revista dixital». 

-  Lectura do artigo. 

-  Respostas ás cuestións formuladas. Debate. (LA). 



 

 

 

Tarefa 11: sesión 11, «Comproba como progresas». 

-  Realización e corrección de exercicios prácticos formulados (LA). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 12: sesión 12, sesión de avaliación. 

-  Xornada de avaliación. 

-  Xornada de autoavaliación (cuestionario de avaliación docente) (LD). 

-  Peche de sesión. Recollida de opinións. Presentación de conclusións. 

 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

-  Discusións e traballo por parellas e grupos reducidos. 

-  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

-  Estruturas sinxelas de aprendizaxe cooperativa suxeridas na PD para que o alumnado traballe 
obxectivos grupais e desenvolva a interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

-  Iniciar as sesións partindo de imaxes ou debuxos que capten a atención do alumnado para 
facilitar a aprendizaxe dos contidos da unidade. 

-  Secuenciación, lóxica, progresiva e práctica dos contidos e das actividades baseadas no 
método de aprendizaxe por experiencia. 

-  Exposición do docente. 

 
 

8.  RECURSOS  

Para o tratamento da unidade, ademais do libro do alumnado, utilizaranse: 

-  Recursos interactivos propostos no apartado «Na rede», na proposta didáctica. 

-  Vídeos. 

-  Encerado tradicional ou dixital. 

-  Ordenador persoal. 

-  Folios ou cartolinas pequenas e grandes. 

-  Lapis de cores e rotuladores. 

Recursos dixitais  

-  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

-  A continuación, recóllense algúns enlaces web: http://anayadigital.es. 

 
 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN  



 

 

 

-  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

 
 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

-  Que dificultades e potencialidades prevexo no grupo durante o desenvolvemento da unidade? 

 

-  Como vou minimizar as dificultades? 

 

-  Que necesidades individuais prevexo no desenvolvemento da unidade? 

 

-  Que recursos e estratexias manexarei para atender as necesidades individuais? 

 
 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

-  Que porcentaxe de alumnos e alumnas acadou os obxectivos de aprendizaxe da unidade? 

 

-  Que é o que mellor funcionou nesta unidade? 

 

-  Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que? 

 



 

 

 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación desde a 
propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do desenvolvemento de 
cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos e alumnas que mostren a súa evolución en 
cada un deles. 
No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de aprendizaxe. 
O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os docentes 
poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o desenvolvemento do seu 
grupo. 
 
Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) 
 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  1.1.  Identifica as normas e institucións que 
interveñen nas relacións entre persoas 
traballadoras e persoas empresarias 
relacionándoas co funcionamento do 
mercado de traballo. 

-  Recoñecer os conceptos de oferta e 
demanda de traballo e os seus argumentos. 

-  Coñecer os conceptos de poboación activa, 
ocupada e desempregada. 

-  Calcular a taxa de desemprego da 
economía. 

-  Identificar as principais normas de dereito 
que regulan a relación laboral e os seus 
principios básicos. 

-  Consultar o Estatuto dos Traballadores con 
criterio. 

  1.2.  Distingue os dereitos e obrigas que se 
derivan das relacións laborais 
comprobándoos en contratos de traballo 
e documentos de negociación colectiva. 

-  Discriminar, a partir da consulta do Estatuto 
dos Traballadores ou dun convenio 
colectivo, os dereitos e obrigas que se 
desprenden da relación laboral. 

-  Cumprir un contrato de traballo. 
-  Coñecer os distintos tipos e características 

dun contrato de traballo, así como os 
requisitos principais para a súa celebración. 

-  Coñecer o concepto de negociación 
colectiva e o seu alcance dentro da 
lexislación vixente. 



 

 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  Expresar oralmente de xeito 

ordenado e claro calquera tipo de 
información. 

Explica con coherencia os 
temas formulados ao profesor 
ou á profesora ou aos seus 
compañeiros e compañeiras. 

Comprender o sentido dos textos 
escritos. 

Realiza con corrección as 
actividades tras a lectura dos 
seus enunciados. 

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

Aplicar as estratexias de 
resolución de problemas a 
calquera situación problemática. 

Realiza cálculos para a 
planificación de tempos e 
prazos. 

Competencia dixital. Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos diversos. 
Manexar aplicacións informáticas 
de escritorio e online. 

Interpreta con corrección o 
apoio visual para a 
realización da actividade. 
Manexa unha aplicación 
online para xestionar tempos 
e prazos. 

Aprender a aprender. Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Recoñece os aspectos 
aprendidos na unidade.  

Aprendizaxe cooperativa: xerar 
estratexias para aprender en 
distintos contextos de 
aprendizaxe. 

Participa nas dinámicas 
cooperativas desempeñando o 
rol que lle corresponde. 

Intelixencias múltiples: 
Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: estilos 
de aprendizaxe, intelixencias 
múltiples, funcións executivas. 

Expresa de maneiras diversas 
aquelas características físicas 
e calidades físicas que o 
identifican.  

Competencias sociais e 
cívicas. 

Recoñecer riqueza na diversidade 
de opinións e ideas. 

Acepta as ideas e opinións 
dos compañeiros e as 
compañeiras de forma 
positiva. 

Educación en valores: mostrar 
dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos. 

Esfórzase, atende, participa e 
realiza as actividades con 
interese. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións 
novas. 

Desenvolve ideas a partir das 
que achegan outros 
compañeiros e compañeiras. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

Expresar sentimentos e emocións 
desde códigos artísticos. 

Improvisa situacións onde 
interpreta roles que lle 
axudan a expresar as súas 
ideas e sentimentos. 



 

 

 

6. TAREFAS  
Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: sesión 1, presentación da unidade.  

-  Introdución á unidade. Lectura «O mercado de traballo». 

-  Visionado do vídeo: «Iguais» (LD). 

-  Lectura «Cousas que pasan». 

-  Debate sobre a lectura. 

-  Documento: «Información sobre contrato de traballo en prácticas SEPE» (LD). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 2: sesión 2, epígrafe 1, «Oferta e demanda de traballo». 

-  Recollida de conclusións da sesión anterior. 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Presentación: Mercado de traballo. Gráficas (LD). 

-  Realización de prácticas con gráfica do mercado de traballo. 

-  Exposición de conceptos relacionados. 

-  Consulta de datos do emprego na páxina web do INE, por rexións (LD). 

-  Realización e corrección de actividades formuladas. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 3: sesión 3, epígrafe 2, «A relación laboral». 

-  Charla introdutoria sobre a relación laboral (parágrafo inicial epígrafe 2 A). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Apoio texto: Estatuto dos Traballadores (LD). 

-  Documento: «O principio de absorción e compensación. Caso práctico» (LD). 

-  Comparación Estatuto dos Traballadores - convenio colectivo. Vacacións e gratificacións (LD). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 4, sesión 4, epígrafe 2, «A relación laboral». 

-  Charla de repaso da sesión anterior. 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Artigo: «Intimidade no traballo» (LD). 

-  Artigo: «Unha oferta laboral pide o talle 36 para poder vender colonias» (LD). 

-  Realización e corrección de actividades formuladas. 



 

 

 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 5: sesión 5, epígrafe 3, «O contrato de traballo». 

-  Charla introdutoria sobre contrato de traballo (PD). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Apoio texto: Estatuto dos Traballadores (LD). 

-  Documento: «O principio de absorción e compensación. Caso práctico» (LD). 

-  Comparación Estatuto dos Traballadores - convenio colectivo. Vacacións e gratificacións (LD). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 6: sesión 6, epígrafe 3, «O contrato de traballo». 

-  Repaso da sesión anterior. 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Presentación: «Custo do traballo para a empresa» (LD). 

-  Documento: «Información sobre remuneración en contratos de formación e en prácticas» 
(LD). 

-  Realización e corrección de actividades formuladas. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 7: sesión 7, epígrafe 4, «A negociación colectiva». 

-  Charla introdutoria sobre negociación colectiva (parágrafo inicial epígrafe 4). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Visionado do vídeo: «A negociación no cine» (LD). 

-  Visionado do vídeo: «Sindicatos e patronal asinan un acordo» (LD). 

-  Artigo: «O “descolgamento” do convenio tras a reforma laboral» (LD). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 8: sesión 8, epígrafe 4, «A negociación colectiva». 

-  Repaso da sesión anterior. 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Busca en convenios colectivos (LD). 

-  Realización e corrección de actividades formuladas. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 9: sesión 9, caso práctico, «O contrato de traballo». 

-  Presentación do caso práctico. 



 

 

 

-  Realización do caso práctico (LA). 

-  Peche de sesión. Recollida de opinións. Presentación de conclusións. 

Tarefa 10: sesión 10, «Revista dixital». 

-  Lectura do artigo. 

-  Respostas ás cuestións formuladas. Debate (LA). 

Tarefa 11: sesión 11, «Comproba como progresas». 

-  Realización e corrección de exercicios prácticos formulados (LA). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 12: sesión 12, sesión de avaliación. 

-  Xornada de avaliación. 

-  Xornada de autoavaliación (cuestionario de avaliación docente) (LD). 

-  Peche de sesión. Recollida de opinións. Presentación de conclusións. 

 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

-  Discusións e traballo por parellas e grupos reducidos. 

-  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

-  Estruturas sinxelas de aprendizaxe cooperativa suxeridas na PD para que o alumnado traballe 
obxectivos grupais e desenvolva a interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

-  Iniciar as sesións partindo de imaxes ou debuxos que capten a atención do alumnado para 
facilitar a aprendizaxe dos contidos da unidade. 

-  Secuenciación, lóxica, progresiva e práctica dos contidos e das actividades baseadas no 
método de aprendizaxe por experiencia. 

-  Exposición do docente. 

 
 

8.  RECURSOS  

Para o tratamento da unidade, ademais do libro do alumnado, utilizaranse: 

-  Recursos interactivos propostos no apartado «Na rede», na proposta didáctica. 

-  Vídeos. 

-  Encerado tradicional ou dixital. 

- Ordenador persoal. 

-  Folios ou cartolinas pequenas e grandes. 

-  Lapis de cores e rotuladores. 

Recursos dixitais  



 

 

 

-  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

-  A continuación, recóllense algúns enlaces web: http://anayadigital.es. 

 
9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN  

-  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

 
 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

-  Que dificultades e potencialidades prevexo no grupo durante o desenvolvemento da unidade? 

 

-  Como vou minimizar as dificultades? 

 

-  Que necesidades individuais prevexo no desenvolvemento da unidade? 

 

-  Que recursos e estratexias manexarei para atender as necesidades individuais? 

 
 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

-  Que porcentaxe de alumnos e alumnas acadou os obxectivos de aprendizaxe da unidade? 

 

-  Que é o que mellor funcionou nesta unidade? 

 

-  Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que? 

 

 E 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE  

Título 
Plan de empresa 

Descrición da unidade 
Na cuarta unidade tratamos contidos asociados ao denominado plan de empresa que toda persoa 
emprendedora debe realizar se desexa que o seu proxecto remate sobrevivindo no mercado.  

Comezamos a unidade abordando a idea de negocio como punto de partida e instando o 
alumnado a que a desenvolva a partir dunha serie de cuestións principais, sen esquecer o papel 
social que se lle atribúe a toda organización como participante do mercado. 

Na segunda epígrafe introducimos o concepto de empresa e os seus elementos co fin de comezar 
a familiarizar o alumnado na súa clasificación e diferenciación. Ademais, reforzamos o 
inicialmente impartido na primeira epígrafe cunha análise particular do ámbito. 

A terceira e cuarta epígrafe están dedicadas ao que coñecemos como plan de empresa. 
Afrontamos a tarefa percorrendo conceptos inherentes á mercadotecnia mix, a organización da 
empresa, actividade produtiva e financiamento. 

Pechamos a unidade cun texto que resalta a importancia de contar cun plan de negocio. 

 
Temporalización: doce sesións. 
Xaneiro:                                 

 

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

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

- Identificar as características internas e externas do proxecto de empresa así como os 
elementos que constitúen a rede desta: mercado, provedores, clientes, sistemas de produción 
e/ou comercialización, almacenaxe, e outros. 

- Describir a relación do proxecto de empresa co seu sector, a súa estrutura organizativa e as 
funcións de cada departamento identificando os procedementos de traballo no 
desenvolvemento do proceso produtivo ou comercial. 



 

 

 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSYC), sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  A idea de negocio. 
-  Elementos e estrutura 

da empresa. 
-  O plan de empresa (I). 
-  O plan de empresa (II). 

  1.  Crear un proxecto de 
empresa na aula 
describindo as 
características internas 
e a súa relación co 
contorno así como a 
súa función social, 
identificando os 
elementos que 
constitúen a súa rede 
loxística, como 
provedores, clientes, 
sistemas de produción e 
comercialización e 
redes de almacenaxe 
entre outros. 

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

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

CSIEE, 

CD 

  1.2.  Identifica as 
características internas 
e externas do proxecto 
de empresa así como os 
elementos que 
constitúen a rede desta: 
mercado, provedores, 
clientes, sistemas de 
produción e/ou 
comercialización, 
almacenaxe, e outros. 

CAA, 

CCL, 

CSIEE, 

CMCT, 

CD 

  1.3.  Describe a relación do 
proxecto de empresa co 
seu sector, a súa 
estrutura organizativa e 
as funcións de cada 
departamento 
identificando os 
procedementos de 
traballo no 
desenvolvemento do 
proceso produtivo ou 
comercial. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CSIEE 

 



 

 

 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO   

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación desde a 
propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do desenvolvemento de 
cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos e as alumnas que mostren a súa evolución en 
cada un deles. 
No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de aprendizaxe. 
O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os docentes 
poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o desenvolvemento do seu 
grupo. 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) 
 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

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

-  Desenvolver unha idea de negocio, 
analizando e avaliando debilidades, 
ameazas, oportunidades e fortalezas. 

  1.2.  Identifica as características internas e 
externas do proxecto de empresa así 
como os elementos que constitúen a 
rede desta: mercado, provedores, 
clientes, sistemas de produción e/ou 
comercialización, almacenaxe, e outros. 

-  Comprender o concepto de empresa e 
clasificar e distinguir os seus elementos. 

-  Analizar variables relativas ao ámbito 
específico do sector (clientes, provedores, 
competencia, barreiras de entrada, 
substitutivos). 

-  Desenvolver e analizar, para un caso 
concreto, real ou simulado, as variables de 
mercadotecnia-mix dentro do marco 
establecido polo plan de empresa. 

  1.3.  Describe a relación do proxecto de 
empresa co seu sector, a súa estrutura 
organizativa e as funcións de cada 
departamento identificando os 
procedementos de traballo no 
desenvolvemento do proceso produtivo 
ou comercial. 

-  Establecer unha estrutura organizativa 
adecuada para un caso real formulado, 
dentro dun sector determinado. 

-  Valorar a importancia do financiamento e 
calcular a rendibilidade dos activos 
implicados no proxecto de investimento. 



 

 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  Expresar oralmente de xeito 

ordenado e claro calquera tipo de 
información. 

Explica con coherencia os 
temas formulados ao profesor 
ou á profesora ou aos seus 
compañeiros e compañeiras. 

Comprender o sentido dos textos 
escritos. 

Realiza con corrección as 
actividades tras a lectura dos 
seus enunciados. 

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

Aplicar as estratexias de 
resolución de problemas a 
calquera situación problemática. 

Realiza cálculos para a 
planificación de tempos e 
prazos. 

Competencia dixital. Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos diversos. 
Manexar aplicacións informáticas 
de escritorio e en liña. 

Interpreta con corrección o 
apoio visual para a 
realización da actividade. 
Manexa unha aplicación en 
liña para xestionar tempos e 
prazos. 

Aprender a aprender. Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Recoñece os aspectos 
aprendidos na unidade.  

Aprendizaxe cooperativa: xerar 
estratexias para aprender en 
distintos contextos de 
aprendizaxe. 

Participa nas dinámicas 
cooperativas desempeñando o 
rol que lle corresponde. 

Intelixencias múltiples: 
Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: estilos 
de aprendizaxe, intelixencias 
múltiples, funcións executivas. 

Expresa de maneiras diversas 
aquelas características físicas 
e calidades físicas que o 
identifican.  

Competencias sociais e 
cívicas. 

Recoñecer riqueza na diversidade 
de opinións e ideas. 

Acepta as ideas e opinións 
dos compañeiros e as 
compañeiras de forma 
positiva. 

Educación en valores: mostrar 
dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos. 

Esfórzase, atende, participa e 
realiza as actividades con 
interese. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións 
novas. 

Desenvolve ideas a partir das 
que achegan outros 
compañeiros e compañeiras. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

Expresar sentimentos e emocións 
desde códigos artísticos. 

Improvisa situacións onde 
interpreta roles que lle 
axudan a expresar as súas 
ideas e sentimentos. 

 



 

 

 

6.  TAREFAS  
Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: sesión 1, presentación da unidade, «Cousas que pasan». 

-  Lectura «Cousas que pasan». 

-  Artigo: «Por que os negocios morren?» (LD). 

-  Documento: «Claves polas que se necesita un plan de negocio» (LD). 

-  Debate sobre a lectura. 

-  Documento: «Crea o teu plan de negocio. Casos de éxito (logo de rexistro)» (LD). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 2: sesión 2, epígrafe 1, «A idea de negocio». 

-  Recollida de conclusións da sesión anterior. Presentación epígrafe 1. 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Visionado do vídeo: «A chispa creativa» (LD). 

-  Presentación en liña: «Técnicas creativas. Como crear unha idea?» (LD). 

-  Visionado do vídeo: «Responsabilidade social empresarial» (LD). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 3: sesión 3, epígrafe 1, «A idea de negocio». 

-  Repaso da sesión anterior. 

-  Realización de actividade formulada en grupo. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 4: sesión 4, epígrafe 2, «Elementos e estrutura da empresa». 

-  Charla introdutoria sobre a empresa (PD). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Documento: «Lei 37/1992 IVE» (LD). 

-  Documento: «Estruturas organizativas» (LD). 

-  Visionado do vídeo «O capital humano» (LD). 

-  Artigo: A evolución histórica do empresario (LD). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 5: sesión 5, epígrafe 2, «Elementos e estrutura da empresa». 

-  Repaso da sesión anterior. 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Análise do ámbito particular (PD). 



 

 

 

-  Realización e corrección de actividades formuladas. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 6: sesión 6, epígrafe 3, «O plan de empresa (I)». 

-  Charla introdutoria: «Plan de empresa» (LA). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Visionado do vídeo: «Que é a análise DAFO e como facela? » (LD). 

-  Visionado do vídeo: «Posicionamento, segmentación e diferenciación» (LD). 

-  Visionado do vídeo «Casos de éxito de deseño de envases e embalaxes» (LD). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 7: sesión 7: epígrafe 3, «O plan de empresa (I)». 

-  Repaso da sesión anterior. 

-  Realización e corrección de actividade formulada. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 8: sesión 8, epígrafe 4, «O plan de empresa (II)». 

-  Charla introdutoria: «Plan de empresa» (LA). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Visionado do vídeo: «Fábrica de moeda. Burgos» (LD). 

-  Documento: «Exemplo sinxelo de apancamento financeiro» (LD). 

-  Realización e corrección de actividades formuladas. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 9: sesión 9, caso práctico, «Análise dun plan de negocio». 

-  Presentación do caso práctico. 

-  Realización do caso práctico (LA). 

-  Peche de sesión. Recollida de opinións. Presentación de conclusións. 

Tarefa 10: sesión 10, «Revista dixital». 

-  Lectura do artigo. 

-  Respostas ás cuestións formuladas. Debate. (LA). 

Tarefa 11: sesión 11, «Comproba como progresas». 

-  Realización e corrección de exercicios prácticos formulados (LA). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 12: sesión 12, sesión de avaliación. 

-  Xornada de avaliación. 

-  Xornada de autoavaliación (cuestionario de avaliación docente) (LD). 

-  Peche de sesión. Recollida de opinións. Presentación de conclusións. 



 

 

 

 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

-  Discusións e traballo por parellas e grupos reducidos. 

-  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

-  Estruturas sinxelas de aprendizaxe cooperativa suxeridas na PD para que o alumnado traballe 
obxectivos grupais e desenvolva a interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

-  Iniciar as sesións partindo de imaxes ou debuxos que capten a atención do alumnado para 
facilitar a aprendizaxe dos contidos da unidade. 

-  Secuenciación, lóxica, progresiva e práctica dos contidos e das actividades baseadas no 
método de aprendizaxe por experiencia. 

-  Exposición do docente. 

 
 

8.  RECURSOS  

Para o tratamento da unidade, ademais do libro do alumnado, utilizaranse: 

-  Recursos interactivos propostos no apartado «Na rede», na proposta didáctica. 

-  Vídeos. 

-  Encerado tradicional ou dixital. 

-  Ordenador persoal. 

-  Folios ou cartolinas pequenas e grandes. 

-  Lapis de cores e rotuladores. 

Recursos dixitais  

-  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

-  A continuación, recóllense algúns enlaces web: http://anayadigital.es. 

 
 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN  

-  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

 
 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

-  Que dificultades e potencialidades prevexo no grupo durante o desenvolvemento da unidade? 

 

-  Como vou minimizar as dificultades? 

 



 

 

 

-  Que necesidades individuais prevexo no desenvolvemento da unidade? 

 

-  Que recursos e estratexias manexarei para atender as necesidades individuais? 

 

 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

-  Que porcentaxe de alumnos e alumnas acadou os obxectivos de aprendizaxe da unidade? 

 

-  Que é o que mellor funcionou nesta unidade? 

 

-  Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que? 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE  

Título 
A información na empresa 

Descrición da unidade 
A quinta unidade didáctica pretende introducir o alumnado no desenvolvemento dos 
procedementos contables. Encontrarémonos cunha curva de aprendizaxe significativamente 
complexa e, por iso, intentarase enfocar a unidade de xeito sinxelo e desde un punto de vista o 
máis práctico e concreto posible, obviando aspectos que se impartirán con detalle en cursos 
avanzados onde se destinan módulos formativos completos a cada un dos contidos abordados 
nesta unidade.  

Sen dúbida, a epígrafe primeira é a máis complexa e será necesario dedicarlle, por primeira vez, 
tres sesións. O obxectivo é que o alumnado sexa capaz de detectar o que hai detrás dos conceptos 
contables de conta, masa patrimonial e patrimonio. 

O resto da unidade dedicarémolo ao tema da comunicación e as fontes de información na 
empresa, para pechala coa proposta dun caso práctico que non é máis que a continuación lóxica 
de toda a unidade, eminentemente práctica. 

 
Temporalización: doce sesións. 
 
Febreiro:                          

 

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

- Manexar como usuario ou usuaria no nivel básico a aplicación informática de control e 
seguimento de clientes, provedores e outros, aplicando as técnicas básicas de contabilidade, 
xestión financeira e comercial e administración de persoal para a organización da información 
do proxecto de empresa. 

- Transmitir información entre as distintas áreas e a clientes internos e externos do proxecto de 
empresa, recoñecendo e aplicando técnicas de comunicación e negociación, e aplicando o 
tratamento protocolario adecuado mediante medios telemáticos e presenciais. 



 

 

 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  A contabilidade como 
medida do patrimonio. 

-  Documentos 
comerciais. 

-  A información de 
recursos humanos. 

-  O arquivo. 

  1.  Identificar e organizar a 
información das 
distintas áreas do 
proxecto de empresa 
aplicando os métodos 
correspondentes á 
tramitación documental 
empresarial. 

  1.1.  Manexa como usuario 
ou usuaria no nivel 
básico a aplicación 
informática de control 
e seguimento de 
clientes, provedores e 
outros, aplicando as 
técnicas básicas de 
contabilidade, xestión 
financeira e comercial 
e administración de 
persoal para a 
organización da 
información do 
proxecto de empresa. 

CAA, 

CD, 

CSIEE, 

CCL, 

CMCT 

  1.2.  Transmite información 
entre as distintas áreas 
e a clientes internos e 
externos do proxecto 
de empresa, 
recoñecendo e 
aplicando técnicas de 
comunicación e 
negociación e 
aplicando o tratamento 
protocolario adecuado 
mediante medios 
telemáticos e 
presenciais. 

CSIEE, 

CAA, 

CSC, 

CCL, 

CD, 

CMCT, 

CSIEE 

 



 

 

 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO   
Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación desde a 
propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do desenvolvemento de 
cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos e as alumnas que mostren a súa evolución en 
cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de aprendizaxe. 
O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os docentes 
poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o desenvolvemento do seu 
grupo. 
 
Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) 
 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  1.1.  Manexa como usuario ou usuaria no 
nivel básico a aplicación informática de 
control e seguimento de clientes, 
provedores e outros, aplicando as 
técnicas básicas de contabilidade, 
xestión financeira e comercial e 
administración de persoal para a 
organización da información do 
proxecto de empresa. 

-  Coñecer o concepto de patrimonio. 
-  Coñecer o concepto de conta patrimonial e 

distinguir os seus tipos. 
-  Clasificar as masas patrimoniais. 
-  Redactar un balance. 
-  Contabilizar operacións sinxelas usando 

libro diario e libro maior, tanto en papel 
coma nun soporte informático. 

  1.2.  Transmite información entre as distintas 
áreas e a clientes internos e externos do 
proxecto de empresa, recoñecendo e 
aplicando técnicas de comunicación e 
negociación e aplicando o tratamento 
protocolario adecuado mediante medios 
telemáticos e presenciais. 

-  Confeccionar notas de pedido, albarás, 
cartas comerciais e facturas, tanto en papel 
como baixo soporte de oficina. 

-  Formalizar cheques, obrigas de pagamento 
e letras de cambio, identificando e 
distinguindo as súas principais figuras 
(librador, librado, tomador). 

-  Recoñecer distintos tipos de organigramas 
na empresa e realizar un deles a partir dun 
caso real ou simulado. 

-  Clasificar documentos baixo criterios de 
arquivo e establecer o tipo de ordenamento 
máis adecuado. 



 

 

 

5.  COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  Expresar oralmente de xeito 

ordenado e claro calquera tipo de 
información. 

Explica con coherencia os 
temas formulados ao profesor 
ou á profesora ou aos seus 
compañeiros e compañeiras. 

Comprender o sentido dos textos 
escritos. 

Realiza con corrección as 
actividades tras a lectura dos 
seus enunciados. 

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

Aplicar as estratexias de 
resolución de problemas a 
calquera situación problemática. 

Realiza cálculos para a 
planificación de tempos e 
prazos. 

Competencia dixital. Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos diversos. 
Manexar aplicacións informáticas 
de escritorio e online. 

Interpreta con corrección o 
apoio visual para a 
realización da actividade. 
Manexa unha aplicación 
online para xestionar tempos 
e prazos. 

Aprender a aprender. Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Recoñece os aspectos 
aprendidos na unidade.  

Aprendizaxe cooperativa: xerar 
estratexias para aprender en 
distintos contextos de 
aprendizaxe. 

Participa nas dinámicas 
cooperativas desempeñando o 
rol que lle corresponde. 

Intelixencias múltiples: 
Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: estilos 
de aprendizaxe, intelixencias 
múltiples, funcións executivas. 

Expresa de maneiras diversas 
aquelas características físicas 
e calidades físicas que o 
identifican.  

Competencias sociais e 
cívicas. 

Recoñecer riqueza na diversidade 
de opinións e ideas. 

Acepta as ideas e opinións 
dos compañeiros e as 
compañeiras de forma 
positiva. 

Educación en valores: mostrar 
dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos. 

Esfórzase, atende, participa e 
realiza as actividades con 
interese. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións 
novas. 

Desenvolve ideas a partir das 
que achegan outros 
compañeiros e compañeiras. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

Expresar sentimentos e emocións 
desde códigos artísticos. 

Improvisa situacións onde 
interpreta roles que lle 
axudan a expresar as súas 
ideas e sentimentos. 

 



 

 

 

6.  TAREFAS  
Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: sesión 1, presentación da unidade, «Cousas que pasan». 

-  Lectura «Cousas que pasan». 

-  Debate sobre a lectura: «Que implica a economía de mercado? Temos liberdade? Cales son os 
límites?». 

-  Visionado do vídeo: «Reforzar a relación con clientes, socios e empregados» (LD). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 2: sesión 2, epígrafe 1, «A contabilidade como medida do patrimonio». 

-  Charla introdutoria sobre o patrimonio da empresa (PD). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Presentación: «O patrimonio paso a paso» (LD). 

-  Visionado do vídeo: «A imaxe fiel da empresa» (LD). 

-  Visionado do vídeo: «O patrimonio neto» (LD). 

-  Visionado do vídeo: «O pasivo non corrente» (LD). 

-  Visionado do vídeo: «O pasivo corrente» (LD). 

-  Documento: «Contas anuais Endesa 2014» (LD). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 3: sesión 3, epígrafe 1, «A contabilidade como medida do patrimonio». 

-  Repaso da sesión anterior 

-  Exercicios de balances (LD). 

-  Cadro de contas (LD). 

-  Exercicios de libro diario (LD). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 4: sesión 4, epígrafe 1, «A contabilidade como medida do patrimonio». 

-  Repaso da sesión anterior. 

-  Realización e corrección de actividade formulada. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 5: sesión 5, epígrafe 2, «Documentos comerciais». 

-  Charla introdutoria sobre documentos comerciais (PD). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Modelos de documentos: nota pedido, albará, carta comercial, factura, cheque, letra de cambio, 
obriga de pagamento (LD). 

-  Documento: «Formalizar un cheque» (LD). 

-  Documento: «Formalizar unha obriga de pagamento» (LD). 



 

 

 

-  Documento: «Formalizar unha letra de cambio» (LD). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 6: sesión 6, epígrafe 2, «Documentos comerciais». 

-  Repaso da sesión anterior. 

-  Realización e corrección de actividade formulada (nota pedido, albará, factura). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 7: sesión 7, epígrafe 3, «A información de recursos humanos». 

-  Charla introdutoria sobre documentos comerciais (PD). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Visionado do vídeo: «Google por dentro, o segredo do éxito» (LD). 

-  Visionado do vídeo: «Preguntas clave durante unha entrevista de traballo» (LD). 

-  Documento: «Tipos de organigramas» (LD). 

-  Realización e corrección de actividades formuladas. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 8: sesión 8, epígrafe 4, «O arquivo». 

-  Charla introdutoria sobre o arquivo (LA). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Visionado do vídeo: «Como organizar os arquivos físicos?» (LD). 

-  Realización e corrección de actividades formuladas. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 9: sesión 9, caso práctico, «Manexar unha aplicación informática». 

-  Presentación do caso práctico. 

-  Realización do caso práctico (LA). 

-  Peche de sesión. Recollida de opinións. Presentación de conclusións. 

Tarefa 10: sesión 10, «Revista dixital». 

-  Lectura do artigo. 

-  Respostas ás cuestións formuladas. Debate (LA). 

Tarefa 11: sesión 11, «Comproba como progresas». 

-  Realización e corrección de exercicios prácticos formulados (LA). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 12: sesión 12, sesión de avaliación. 

-  Xornada de avaliación. 



 

 

 

-  Xornada de autoavaliación (cuestionario de avaliación docente) (LD). 

-  Peche de sesión. Recollida de opinións. Presentación de conclusións. 

 

 
7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

-  Discusións e traballo por parellas e grupos reducidos. 

-  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

-  Estruturas sinxelas de aprendizaxe cooperativa suxeridas na PD para que os alumnos e as 
alumnas traballen obxectivos grupais e desenvolvan a interdependencia positiva e interacción 
cara a cara. 

-  Iniciar as sesións partindo de imaxes ou debuxos que capten a atención do alumnado para 
facilitar a aprendizaxe dos contidos da unidade. 

-  Traballos de expresión artística e corporal nos que plasmar de diferentes maneiras o que van 
descubrindo e aprendendo. 

-  Secuenciación, lóxica, progresiva e práctica dos contidos e das actividades baseadas no 
método de aprendizaxe por experiencia. 

-  Exposición do profesor ou a profesora. 

 

 
8.  RECURSOS  

Para o tratamento da unidade, ademais do libro do alumnado, utilizaranse: 

-  Recursos interactivos propostos no apartado «Na rede». 

-  Vídeos. 

-  Encerado tradicional ou dixital. 

-  Folios ou cartolinas pequenas e grandes. 

-  Lapis de cores e rotuladores. 

Recursos dixitais  

-  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

-  A continuación, recóllense algúns enlaces web: http://anayadigital.es. 

 

 
9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN  

-  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

 

 



 

 

 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

-  Que dificultades e potencialidades prevexo no grupo durante o desenvolvemento da unidade? 

 

-  Como vou minimizar as dificultades? 

 

-  Que necesidades individuais prevexo no desenvolvemento da unidade? 

 

-  Que recursos e estratexias manexarei para atender as necesidades individuais? 

 

 
11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

-  Que porcentaxe de alumnos e alumnas acadou os obxectivos de aprendizaxe da unidade? 

 

-  Que é o que mellor funcionou nesta unidade? 

 

-  Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que? 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE  

Título 
Produción e promoción 

Descrición da unidade 
A sexta unidade didáctica está dedicada, principalmente, aos aspectos da produción e a 
promoción dentro da empresa, aínda que esta se pecha cun apartado destinado a falar sobre as 
fontes que axudan e orientan os emprendedores no seu proceso de creación e posta en marcha do 
proxecto de empresa. 

Nos contidos dedicados á produción, decidiuse introducir o alumnado no seu concepto, como 
proceso que emprega distintos factores produtivos, e tamén falar de eficiencia, produtividade do 
traballo e rendementos decrecentes do factor variable. 

Antes de abordar a política de promoción, creuse conveniente introducir o alumnado na actual 
teoría do valor para a mercadotecnia, indicando que é a proposta de valor e como se formula. 

En canto á promoción, realizamos un percorrido polas técnicas clásicas e abordamos as 
tendencias actuais de comunicación mediante redes sociais. 

Como indicamos ao principio, pechamos a unidade cunha epígrafe titulada «Axudas á creación 
de empresas». 

 
Temporalización: doce sesións. 
 
Marzo:                          

 

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

- Crear materiais de difusión e publicidade dos produtos e/ou servizos do proxecto de empresa 
incluíndo un plan de comunicación en internet e en redes sociais aplicando os principios da 
mercadotecnia. 

- Desempeñar tarefas de produción e/ou comercialización no proxecto de empresa tomando 
decisións, traballando en equipo e cumprindo os prazos e obxectivos e propoñendo melloras 
segundo un plan de control prefixado. 

- Recompilar datos sobre os diferentes apoios á creación de empresas tanto do contorno 
próximo coma do territorial, nacional ou europeo, seleccionando as posibilidades que se 
axusten ao proxecto de empresa formulado. 



 

 

 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  O proceso produtivo. 
-  Valor e mercadotecnia. 
-  A promoción. 
-  Axudas á creación de 

empresas. 

  1.  Realizar actividades de 
produción e 
comercialización 
propias do proxecto de 
empresa creado, 
aplicando técnicas de 
comunicación e traballo 
en equipo. 

  1.1.  Crea materiais de 
difusión e publicidade 
dos produtos e/ou 
servizos do proxecto de 
empresa, incluíndo un 
plan de comunicación 
en internet e en redes 
sociais aplicando os 
principios da 
mercadotecnia. 

CSIEE, 

CSC, 

CAA, 

CCL, 

CMCT 

  1.2.  Desempeña tarefas de 
produción e/ou 
comercialización no 
proxecto de empresa 
tomando decisións, 
traballando en equipo e 
cumprindo os prazos e 
obxectivos e 
propoñendo melloras 
segundo un plan de 
control prefixado. 

CAA, 

CSIEE, 

CSC, 

CCL 

  1.3.  Recompila datos sobre 
os diferentes apoios á 
creación de empresas 
tanto do contorno 
próximo coma do 
territorial, nacional ou 
europeo, seleccionando 
as posibilidades que se 
axusten ao proxecto de 
empresa formulado. 

CMCT, 

CSIEE, 

CAA 

 



 

 

 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación desde a 
propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do desenvolvemento de 
cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos e as alumnas que mostren a súa evolución en 
cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de aprendizaxe. 
O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os docentes 
poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o desenvolvemento do seu 
grupo. 
 
Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) 
 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  1.1.  Crea materiais de difusión e 
publicidade dos produtos e/ou servizos 
do proxecto de empresa incluíndo un 
plan de comunicación en internet e en 
redes sociais aplicando os principios da 
mercadotecnia. 

-  Crear materiais de difusión e publicidade 
conforme os seus coñecementos sobre 
promoción e comunicación. 

-  Coñecer o concepto de community manager 
e difundir marca, logo e mensaxe do 
proxecto a través das redes sociais. 

-  Elaborar unha proposta de valor, 
identificando e usando correctamente todos 
os seus elementos. 

  1.2.  Desempeña tarefas de produción e/ou 
comercialización no proxecto de 
empresa tomando decisións, traballando 
en equipo e cumprindo os prazos e 
obxectivos e propoñendo melloras 
segundo un plan de control prefixado. 

-  Tomar decisións de produción relativas á 
contratación de factores produtivos, 
contando con información relativa a 
produción media e marxinal. 

  1.3.  Recompila datos sobre os diferentes 
apoios á creación de empresas tanto do 
contorno próximo como do territorial, 
nacional ou europeo, seleccionando as 
posibilidades que se axusten ao 
proxecto de empresa formulado. 

-  Coñecer alternativas de axuda e apoio á 
creación e posta en marcha de empresas. 

-  Consultar webs de axencias de 
desenvolvemento local. 

-  Localizar accións emprendidas polas 
Cámaras de Comercio. 

-  Localizar axudas no portal iPyme. 



 

 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  Expresar oralmente de xeito 

ordenado e claro calquera tipo de 
información. 

Explica con coherencia os 
temas formulados ao profesor 
ou á profesora ou aos seus 
compañeiros e compañeiras.  

Comprender o sentido dos textos 
escritos. 

Realiza con corrección as 
actividades tras a lectura dos 
seus enunciados. 

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

Aplicar as estratexias de 
resolución de problemas a 
calquera situación problemática. 

Realiza cálculos para a 
planificación de tempos e 
prazos. 

Competencia dixital. Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos diversos. 
Manexar aplicacións informáticas 
de escritorio e online. 

Interpreta con corrección o 
apoio visual para a 
realización da actividade. 
Manexa unha aplicación 
online para xestionar tempos 
e prazos. 

Aprender a aprender. Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Recoñece os aspectos 
aprendidos na unidade.  

Aprendizaxe cooperativa: xerar 
estratexias para aprender en 
distintos contextos de 
aprendizaxe. 

Participa nas dinámicas 
cooperativas desempeñando o 
rol que lle corresponde. 

Intelixencias múltiples: 
Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: estilos 
de aprendizaxe, intelixencias 
múltiples, funcións executivas. 

Expresa de maneiras diversas 
aquelas características físicas 
e calidades físicas que o 
identifican.  

Competencias sociais e 
cívicas. 

Recoñecer riqueza na diversidade 
de opinións e ideas. 

Acepta as ideas e opinións 
dos compañeiros e as 
compañeiras de forma 
positiva. 

Educación en valores: mostrar 
dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos. 

Esfórzase, atende, participa e 
realiza as actividades con 
interese. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións 
novas. 

Desenvolve ideas a partir das 
que achegan outros 
compañeiros e compañeiras. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

Expresar sentimentos e emocións 
desde códigos artísticos. 

Improvisa situacións onde 
interpreta roles que lle 
axudan a expresar as súas 
ideas e sentimentos. 

 



 

 

 

6.  TAREFAS  
Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: sesión 1, presentación da unidade. «Cousas que pasan». 

-  Lectura «Cousas que pasan» (PD). 

-  Debate sobre a lectura: «Necesitamos estar presente tamén no negocio on-line?». 

-  Visionado do vídeo: «Internet, comercio electrónico e mercadotecnia online» (LD). 

-  Visionado do vídeo: «What is cross selling? Learn with an example» (LD). 

-  Lectura do artigo: «Que é o up-selling?» (LD). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 2: sesión 2, epígrafe 1, «O proceso produtivo». 

-  Charla introdutoria: «O proceso produtivo» (PD). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Visionado do vídeo: «Eficiencia produtiva. Invernadoiros do futuro» (LD). 

-  Visionado do vídeo: «A lei de rendementos decrecentes» (LD). 

-  Exercicios: cálculo PMaL e PMeL (LD). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 3: sesión 3, epígrafe 1, «O proceso produtivo». 

-  Repaso da sesión anterior. 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Web: Exercicios PMaL e PMeL (LD). 

-  Realización e corrección de actividades formuladas. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 4: sesión 4, epígrafe 2, Valor e mercadotecnia.  

-  Charla introdutoria: «Valor e mercadotecnia» (PD). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Lectura do artigo: «O mercado de investimento en loxística aumenta un 29,4% en 2015, ata os 
835 millóns» (LD). 

-  Visionado do vídeo: «Misión, visión e valores» (LD). 

-  Lectura do documento: «Proposta de valor: exemplos útiles» (LD). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 5: sesión 5, epígrafe 2, Valor e mercadotecnia. 

-  Repaso da sesión anterior. 



 

 

 

-  Realización de actividade formulada. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 6: sesión 6, epígrafe 3, «Promoción». 

-  Charla introdutoria: Promoción (PD). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Visionado do vídeo: «Que é promoción?» (LD). 

-  Traballo co documento: «Publicidade en TV: publicidade líder» (LD). 

-  Visionado do vídeo: «Calidades dun community manager» (LD). 

-  Realización e corrección da actividade 1. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 7: sesión 7, epígrafe 3, «A promoción». 

-  Repaso da sesión anterior 

-  Visionado do vídeo: «Que é un logotipo?» (LD). 

-  Realización e corrección da actividade 2. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 8: sesión 8, epígrafe 4, «Axudas á creación de empresas». 

-  Charla introdutoria sobre axudas á creación de empresas (LA). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Visionado do vídeo: «Para que está a Cámara de Comercio?» (LD). 

-  Consulta da páxina web: Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) (LD). 

-  Realización e corrección de actividades formuladas. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 9: sesión 9, caso práctico, «Estratexia de marca». 

-  Presentación do caso práctico. 

-  Realización do caso práctico (LA). 

-  Peche de sesión. Recollida de opinións. Presentación de conclusións. 

Tarefa 10: sesión 10, «Revista dixital». 

-  Lectura do artigo. 

-  Respostas ás cuestións formuladas. Debate (LA). 

Tarefa 11: sesión 11, «Comproba como progresas». 

-  Realización e corrección de exercicios prácticos formulados (LA). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 12: sesión 12, sesión de avaliación. 



 

 

 

-  Xornada de avaliación. 

-  Xornada de autoavaliación (cuestionario de avaliación docente) (LD). 

-  Peche de sesión. Recollida de opinións. Presentación de conclusións. 

 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

-  Discusións e traballo por parellas e grupos reducidos. 

-  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

-  Estruturas sinxelas de aprendizaxe cooperativa suxeridas na PD para que os alumnos e as 
alumnas traballen obxectivos grupais e desenvolvan a interdependencia positiva e interacción 
cara a cara. 

-  Iniciar as sesións partindo de imaxes ou debuxos que capten a atención do alumnado para 
facilitar a aprendizaxe dos contidos da unidade. 

-  Traballos de expresión artística e corporal nos que plasmar de diferentes maneiras o que van 
descubrindo e aprendendo. 

-  Secuenciación, lóxica, progresiva e práctica dos contidos e das actividades baseadas no 
método de aprendizaxe por experiencia. 

-  Exposición do profesor ou a profesora. 

 

 
8.  RECURSOS  

Para o tratamento da unidade, ademais do libro do alumnado, utilizaranse: 

-  Recursos interactivos propostos no apartado «Na rede». 

-  Vídeos. 

-  Encerado tradicional ou dixital. 

-  Folios ou cartolinas pequenas e grandes. 

-  Lapis de cores e rotuladores. 

Recursos dixitais  

-  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

-  A continuación, recóllense algúns enlaces web: http://anayadigital.es. 

 

 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN  

-  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

 



 

 

 

 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

-  Que dificultades e potencialidades prevexo no grupo durante o desenvolvemento da unidade? 

 

-  Como vou minimizar as dificultades? 

 

-  Que necesidades individuais prevexo no desenvolvemento da unidade? 

 

-  Que recursos e estratexias manexarei para atender as necesidades individuais? 

 

 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

-  Que porcentaxe de alumnos e alumnas acadou os obxectivos de aprendizaxe da unidade? 

 

-  Que é o que mellor funcionou nesta unidade? 

 

-  Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que? 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE  

Título 
Empresa e posta en marcha 

Descrición da unidade 
Nesta unidade abordamos, de xeito principal, os trámites xerais que deben levarse a cabo á hora 
de constituír unha empresa, ben baixo o réxime de traballo autónomo, ben a través dunha 
sociedade. 

Na primeira epígrafe da unidade, falamos da personalidade xurídica, establecendo os parámetros 
polos cales unha persoa pode exercer unha actividade de negocio de xeito autónomo ou ben, 
xunto con outras, baixo a forma societaria. 

A segunda e terceira epígrafes están dedicadas aos trámites necesarios segundo a forma elixida 
para realizar a actividade de negocio e, finalmente, pechamos a unidade abordando o relativo á 
sociedade limitada e, dentro dela, a forma expresa. Neste sentido, o caso práctico consiste en 
cumprir unha escritura de constitución baixo esta forma societaria. 

 
Temporalización: doce sesións. 
 
Abril:       

 

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

- Distinguir as diferentes formas xurídicas das empresas relacionándoas coas esixencias de 
capital e responsabilidades correspondentes a cada tipo. 

- Enumerar as administracións públicas que interveñen na posta en marcha de empresas e 
recompilación por vía telemática dos principais documentos necesarios. 

- Valorar as tarefas de apoio, rexistro, control e fiscalización que realizan as autoridades no 
proceso de creación de empresas e comprender os trámites que se deben realizar. 



 

 

 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CEC). 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  A forma xurídica da 
empresa. 

-  Trámites e autónomos. 
-  Trámites e sociedades. 
-  A sociedade limitada 

expresa. 

  1.  Describir as diferentes 
formas xurídicas das 
empresas e as 
responsabilidades 
legais dos seus 
propietarios e xestores, 
así como as esixencias 
de capital, enumerar as 
administracións 
públicas que interveñen 
na posta en marcha de 
empresas, valorar as 
tarefas de apoio, 
rexistro, control e 
fiscalización que estas 
exercen no proceso de 
creación de empresas. 

  1.1.  Describe as diferentes 
formas xurídicas das 
empresas e coñece as 
responsabilidades 
legais dos seus 
propietarios e xestores 
así como as esixencias 
de capital. 

CAA, 

CCL, 

CSIEE 

  1.2.  Enumera as 
administracións 
públicas que teñen 
relación coa posta en 
marcha de empresas 
recompilando por vía 
telemática os principais 
documentos que se 
derivan da posta en 
funcionamento. 

CSIEE, 

CAA, 

CD, 

CCL 

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

CCL, 

CSC, 

CAA, 

CD 

 



 

 

 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación desde a 
propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do desenvolvemento de 
cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos e as alumnas que mostren a súa evolución en 
cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de aprendizaxe. 
O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os docentes 
poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o desenvolvemento do seu 
grupo. 
 
Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) 
 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  1.1.  Distingue as diferentes formas 
xurídicas das empresas relacionándoas 
coas esixencias de capital e 
responsabilidades que son apropiadas 
para cada tipo. 

-  Distinguir as diferentes formas xurídicas 
das empresas. 

-  Coñecer os requisitos de constitución de 
cada unha delas. 

-  Establecer vantaxes e inconvenientes de 
levar a cabo a actividade empresarial baixo 
forma persoal ou societaria. 

  1.2.  Enumera as administracións públicas 
que interveñen na posta en marcha de 
empresas e recompilación por vía 
telemática dos principais documentos 
necesarios. 

-  Enumerar os distintos organismos públicos 
aos que debe dirixirse a persoa 
emprendedora á hora de realizar os trámites 
de constitución dunha empresa. 

-  Coñecer que é o DUE. 
  1.3.  Valora as tarefas de apoio, rexistro, 

control e fiscalización que realizan as 
autoridades no proceso de creación de 
empresas e comprende os trámites que 
se deben realizar. 

-  Describir os trámites que se deben realizar 
para a constitución e posta en marcha dunha 
empresa e razoa a súa existencia. 



 

 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  Expresar oralmente de xeito 

ordenado e claro calquera tipo de 
información. 

Explica con coherencia os 
temas formulados ao profesor 
ou á profesora ou aos seus 
compañeiros e compañeiras.  

Comprender o sentido dos textos 
escritos. 

Realiza con corrección as 
actividades tras a lectura dos 
seus enunciados. 

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

Aplicar as estratexias de 
resolución de problemas a 
calquera situación problemática. 

Realiza cálculos para a 
planificación de tempos e 
prazos. 

Competencia dixital. Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos diversos. 
Manexar aplicacións informáticas 
de escritorio e online. 

Interpreta con corrección o 
apoio visual para a 
realización da actividade. 
Manexa unha aplicación 
online para xestionar tempos 
e prazos. 

Aprender a aprender. Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Recoñece os aspectos 
aprendidos na unidade.  

Aprendizaxe cooperativa: xerar 
estratexias para aprender en 
distintos contextos de 
aprendizaxe. 

Participa nas dinámicas 
cooperativas desempeñando o 
rol que lle corresponde. 

Intelixencias múltiples: 
Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: estilos 
de aprendizaxe, intelixencias 
múltiples, funcións executivas. 

Expresa de maneiras diversas 
aquelas características físicas 
e calidades físicas que o 
identifican.  

Competencias sociais e 
cívicas. 

Recoñecer riqueza na diversidade 
de opinións e ideas. 

Acepta as ideas e opinións 
dos compañeiros e as 
compañeiras de forma 
positiva. 

Educación en valores: mostrar 
dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos. 

Esfórzase, atende, participa e 
realiza as actividades con 
interese. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións 
novas. 

Desenvolve ideas a partir das 
que achegan outros 
compañeiros e compañeiras. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

Expresar sentimentos e emocións 
desde códigos artísticos. 

Improvisa situacións onde 
interpreta roles que lle 
axudan a expresar as súas 
ideas e sentimentos. 

 



 

 

 

6.  TAREFAS  
Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: Sesión 1, presentación da unidade, «Cousas que pasan». 

-  Lectura «Cousas que pasan» (PD). 

-  Debate sobre a lectura: «Cales son os trámites que necesitamos realizar para poñer en marcha 
unha empresa?». 

-  Visionado do vídeo: «Creación de empresas online» (LD). 

-  Visionado do vídeo: «Curso DUE. CIRCE» (LD). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 2: sesión 2: Epígrafe 1, «A forma xurídica da empresa». 

-  Suxestións (PD). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Realización de cálculos sobre rendibilidades (LA). 

-  Artigo: «As regras do xogo se queres ser autónomo en España» (LD). 

-  Visionado do vídeo: «Vantaxes e inconvenientes de ser autónomo» (LD). 

-  Realización e corrección de actividades formuladas. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 3: sesión 3, epígrafe 2, Trámites e autónomos. 

-  Suxestións (PD). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Visionado do vídeo: «Trámites para crear un negocio como autónomo» (LD). 

-  Visionado do vídeo: «Cumprimentación do modelo 037. DIRCE» (LD). 

-  Documento: «Bases e tipos de cotización á Seguridade Social. Réxime Especial de 
Traballadores Autónomos» (LD). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 4: sesión 4, epígrafe 2, Trámites e autónomos. 

-  Repaso da sesión anterior. 

-  Realización e corrección de actividades formuladas. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 5: sesión 5, epígrafe 3, Trámites e sociedades. 

-  Suxestións (PD). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Visionado do vídeo: «Procedemento para constituír unha SL» (LD). 

-  Visionado do vídeo: «Notarios. Creación de empresas» (LD). 



 

 

 

-  Visionado do vídeo: «Altas e baixas na Seguridade Social» (LD). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 6: sesión 6, epígrafe 3, Trámites e sociedades. 

-  Repaso da sesión anterior. 

-  Realización e corrección de actividades formuladas. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 7: sesión 7, epígrafe 4, «A sociedade limitada expresa». 

-  Suxestións (PD). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Documento: «Sociedade Limitada Expresa» (LD). 

-  Documento: «Estatutos de Sociedade Limitada Expresa» (LD). 

-  Realización e corrección das actividades 1 a 3. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 8: sesión 8, epígrafe 4, «A sociedade limitada expresa». 

-  Repaso da sesión anterior. 

-  Realización da actividade 4. 

-  Peche de sesión. Recollida de opinións. Presentación de conclusións. 

Tarefa 9: sesión 9, caso práctico, «Escritura de constitución» 

-  Presentación do caso práctico. 

-  Realización do caso práctico (LA). 

-  Peche de sesión. Recollida de opinións. Presentación de conclusións. 

Tarefa 10: sesión 10, «Revista dixital». 

-  Lectura do artigo. 

-  Respostas ás cuestións formuladas. Debate (LA). 

Tarefa 11: sesión 11, «Comproba como progresas». 

-  Realización e corrección de exercicios prácticos formulados (LA). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 12: sesión 12, sesión de avaliación. 

-  Xornada de avaliación. 

-  Xornada de autoavaliación (cuestionario de avaliación docente) (LD). 

-  Peche de sesión. Recollida de opinións. Presentación de conclusións. 

 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 



 

 

 

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

-  Discusións e traballo por parellas e grupos reducidos. 

-  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

-  Estruturas sinxelas de aprendizaxe cooperativa suxeridas na PD para que os alumnos e as 
alumnas traballen obxectivos grupais e desenvolvan a interdependencia positiva e interacción 
cara a cara. 

-  Iniciar as sesións partindo de imaxes ou debuxos que capten a atención do alumnado para 
facilitar a aprendizaxe dos contidos da unidade. 

-  Traballos de expresión artística e corporal nos que plasmar de diferentes maneiras o que van 
descubrindo e aprendendo. 

-  Secuenciación, lóxica, progresiva e práctica dos contidos e das actividades baseadas no 
método de aprendizaxe por experiencia. 

-  Exposición do profesor ou a profesora. 

 

 

8.  RECURSOS  
Para o tratamento da unidade, ademais do libro do alumnado, utilizaranse: 

-  Recursos interactivos propostos no apartado «Na rede». 

-  Vídeos. 

-  Encerado tradicional ou dixital. 

-  Folios ou cartolinas pequenas e grandes. 

-  Lapis de cores e rotuladores. 

Recursos dixitais  

-  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

-  A continuación, recóllense algúns enlaces web: http://anayadigital.es. 

 

 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN  
-  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

 

 

10. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
-  Que dificultades e potencialidades prevexo no grupo durante o desenvolvemento da unidade? 

 

-  Como vou minimizar as dificultades? 

 



 

 

 

-  Que necesidades individuais prevexo no desenvolvemento da unidade? 

 

-  Que recursos e estratexias manexarei para atender as necesidades individuais? 

 
 

11. AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

-  Que porcentaxe de alumnos e alumnas acadou os obxectivos de aprendizaxe da unidade? 

 

-  Que é o que mellor funcionou nesta unidade? 

 

-  Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por qué? 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE  

Título 
Investimento e financiamento 

Descrición da unidade 
A penúltima unidade do libro está dedicada aos aspectos fundamentais que rodean as decisións 
sobre o patrimonio empresarial: o investimento e o financiamento. 

No apartado dos investimentos, destacamos a súa composición e distinguimos entre 
investimentos correntes e non correntes. Ademais, introdúcese o concepto de rendibilidade 
económica e trátase o aspecto da depreciación sistemática dos investimentos. 

O resto da unidade dedicámolo ao financiamento da empresa, dividindo o seu tratamento en dous 
apartados: o financiamento propio ou non esixible, e o esixible. 

Finalizamos a unidade analizando outras formas de financiamento, as cales veñen sumando peso 
nos últimos anos no conxunto das fontes de financiamento. 

 
Temporalización: doce sesións. 
 
Maio:             

 

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

- Determinar os investimentos necesarios para a posta en marcha dunha empresa distinguindo 
as principais partidas relacionadas nun balance de situación. 

- Caracterizar de forma básica as posibilidades de financiamento do día a día das empresas 
diferenciando o financiamento externo e interno, a curto e a longo prazo, así como o custo de 
cada un e as implicacións na marcha da empresa. 



 

 

 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Os investimentos na 
empresa. 

-  As fontes de 
financiamento (I). 

-  As fontes de 
financiamento (II). 

-  Outras formas de 
financiamento. 

  1.  Identificar as fontes de 
financiamento propias 
de cada forma xurídica 
da empresa, incluíndo 
as externas e internas, e 
valorar as máis 
adecuadas para cada 
tipo e momento no 
ciclo de vida da 
empresa. 

  1.1.  Determina os 
investimentos 
necesarios para a posta 
en marcha dunha 
empresa distinguindo 
as principais partidas 
relacionadas nun 
balance de situación. 

CAA, 

CMCT, 

CSIEE, 

CCL, 

CD 

  1.2.  Caracteriza de forma 
básica as posibilidades 
de financiamento do 
día a día das empresas 
diferenciando o 
financiamento externo 
e interno, a curto e a 
longo prazo, así como 
o custo de cada unha e 
as implicacións na 
marcha da empresa. 

CAA, 

CMCT, 

CCL, 

CSIEE, 

CD 

 



 

 

 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación desde a 
propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do desenvolvemento de 
cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos e as alumnas que mostren a súa evolución en 
cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de aprendizaxe. 
O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os docentes 
poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o desenvolvemento do seu 
grupo. 
 
Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) 
 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  1.1.  Determina os investimentos necesarios 
para a posta en marcha dunha empresa 
distinguindo as principais partidas 
relacionadas nun balance de situación. 

-  Realizar un plan de investimentos para a 
posta en marcha dun proxecto e clasificar 
tales investimentos nun balance de 
situación. 

  1.2.  Caracteriza de forma básica as 
posibilidades de financiamento do día a 
día das empresas diferenciando o 
financiamento externo e interna, a curto 
e a longo prazo, así como o custo de 
cada unha e as implicacións na marcha 
da empresa. 

-  Coñecer as alternativas de financiamento 
das empresas, tanto a longo como a curto 
prazo, internas e externas e determinar o seu 
custo. 



 

 

 

5.  COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  Expresar oralmente de xeito 

ordenado e claro calquera tipo de 
información. 

Explica con coherencia os 
temas formulados ao profesor 
ou á profesora, ou aos seus 
compañeiros e compañeiras.  

Comprender o sentido dos textos 
escritos. 

Realiza con corrección as 
actividades tras a lectura dos 
seus enunciados. 

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

Aplicar as estratexias de 
resolución de problemas a 
calquera situación problemática. 

Realiza cálculos para a 
planificación de tempos e 
prazos. 

Competencia dixital. Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos diversos. 
Manexar aplicacións informáticas 
de escritorio e online. 

Interpreta con corrección o 
apoio visual para a 
realización da actividade. 
Manexa unha aplicación 
online para xestionar tempos 
e prazos. 

Aprender a aprender. Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Recoñece os aspectos 
aprendidos na unidade.  

Aprendizaxe cooperativa: xerar 
estratexias para aprender en 
distintos contextos de 
aprendizaxe. 

Participa nas dinámicas 
cooperativas desempeñando o 
rol que lle corresponde. 

Intelixencias múltiples: 
Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: estilos 
de aprendizaxe, intelixencias 
múltiples, funcións executivas. 

Expresa de maneiras diversas 
aquelas características físicas 
e calidades físicas que o 
identifican.  

Competencias sociais e 
cívicas. 

Recoñecer riqueza na diversidade 
de opinións e ideas. 

Acepta as ideas e opinións 
dos compañeiros e 
compañeiras de forma 
positiva. 

Educación en valores: mostrar 
dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos. 

Esfórzase, atende, participa e 
realiza as actividades con 
interese. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións 
novas. 

Desenvolve ideas a partir das 
que achegan outros 
compañeiros e compañeiras. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

Expresar sentimentos e emocións 
desde códigos artísticos. 

Improvisa situacións onde 
interpreta roles que lle 
axudan a expresar as súas 
ideas e sentimentos. 

 



 

 

 

6.  TAREFAS  
Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: sesión 1, presentación da unidade, «Cousas que pasan». 

-  Lectura «Cousas que pasan» (PD). 

-  Debate sobre a lectura: «Que necesito e como o financio?». 

-  Documento: «27 maneiras de financiar a túa empresa» (LD). 

-  Visionado do vídeo: «Loog guitar: dunha tese a unha empresa» (LD). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 2: sesión 2, epígrafe 1, «Os investimentos na empresa». 

-  Suxestións (PD). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Visionado do vídeo: «Os activos correntes e non correntes» (LD). 

-  Documento: «Escola financeira: ratio de rendibilidade económica» (LD). 

-  Visionado do vídeo: «Tipos de investimentos» (LD). 

-  Realización e corrección da actividade 1 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 3: sesión 3, epígrafe 1, «Os investimentos na empresa». 

-  Repaso sesión anterior. 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Presentación: «Amortización contable» (LD). 

-  Documento: «Novas táboas de amortización 2015» (LD). 

-  Realización e corrección da actividade 2. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 4: sesión 4, epígrafe 2, «As fontes de financiamento (I)». 

-  Suxestións (PD). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Visionado do vídeo: «Contas de pasivo e patrimonio neto» (LD). 

-  Documento: «Autofinanciamento: reservas» (LD). 

-  Documento: «O custo das reservas» (LD). 

-  Presentación. «Vantaxes e inconvenientes do financiamento propio» (LD). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 5: sesión 5, epígrafe 2, «As fontes de financiamento (I)». 



 

 

 

-  Repaso da sesión anterior. 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Documento: «O apancamento financeiro. Concepto e cálculo» (LD). 

-  Realización e corrección de actividades formuladas. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 6: sesión 6, epígrafe 3, «As fontes de financiamento (II)». 

-  Suxestións (PD). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Visionado do vídeo: «Contas de pasivo e patrimonio neto» (LD). 

-  Documento: «Amortización de préstamo» (LD). 

-  Aplicación online: «Simulador de préstamo bancario» (LD). 

-  Visionado do vídeo: «Arrendamento financeiro» (LD). 

-  Documento: «Arrendamento operativo» (LD). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 7: sesión 7, epígrafe 3, «As fontes de financiamento (II)». 

-  Repaso da sesión anterior. 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Presentación: «Período medio de maduración financeira» (LD). 

-  Visionado do vídeo: «Liña de crédito» (LD). 

-  Realización e corrección de actividades formuladas. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 8: sesión 8, epígrafe 4, «Outras formas de financiamento». 

-  Suxestións (PD). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Visionado do vídeo «A verdadeira historia da fregona» (LD). 

-  Visionado do vídeo: «Capital risco» (LD). 

-  Realización e corrección de actividades formuladas. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 9: sesión 9, caso práctico, «Amortización dun préstamo». 

-  Presentación do caso práctico. 

-  Realización do caso práctico (LA). 

-  Peche de sesión. Recollida de opinións. Presentación de conclusións. 



 

 

 

Tarefa 10: sesión 10, «Revista dixital». 

-  Lectura do artigo. 

-  Respostas ás cuestións formuladas. Debate (LA). 

Tarefa 11: sesión 11: Comproba como progresas 

-  Realización e corrección dos exercicios prácticos formulados (LA). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 12: sesión 12: Sesión de avaliación 

-  Xornada de avaliación. 

-  Xornada de autoavaliación (cuestionario de avaliación docente) (LD). 

-  Peche de sesión. Recollida de opinións. Presentación de conclusións. 

 

 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  
No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

-  Discusións e traballo por parellas e grupos reducidos. 

-  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

-  Estruturas sinxelas de aprendizaxe cooperativa suxeridas na PD para que os alumnos e as 
alumnas traballen obxectivos grupais e desenvolvan a interdependencia positiva e interacción 
cara a cara. 

-  Iniciar as sesións partindo de imaxes ou debuxos que capten a atención do alumnado para 
facilitar a aprendizaxe dos contidos da unidade. 

-  Traballos de expresión artística e corporal nos que plasmar de diferentes maneiras o que van 
descubrindo e aprendendo. 

-  Secuenciación, lóxica, progresiva e práctica dos contidos e das actividades baseadas no 
método de aprendizaxe por experiencia. 

-  Exposición do profesor ou a profesora. 

 

 

8.  RECURSOS  
Para o tratamento da unidade, ademais do libro do alumnado, utilizaranse: 

-  Recursos interactivos propostos no apartado «Na rede». 

-  Vídeos. 

-  Encerado tradicional ou dixital. 

-  Folios ou cartolinas pequenas e grandes. 

-  Lapis de cores e rotuladores. 



 

 

 

Recursos dixitais  

-  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

-  A continuación, recóllense algúns enlaces web: http://anayadigital.es. 

 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN  

-  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

 

 

10. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

-  Que dificultades e potencialidades prevexo no grupo durante o desenvolvemento da unidade? 

 

-  Como vou minimizar as dificultades? 

 

-  Que necesidades individuais prevexo no desenvolvemento da unidade? 

 

-  Que recursos e estratexias manexarei para atender as necesidades individuais? 

 

 

11. AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

-  Que porcentaxe de alumnos e de alumnas acadou os obxectivos de aprendizaxe da unidade? 

 

-  Que é o que mellor funcionou nesta unidade? 

 

-  Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que? 

 



 

3 

 
 

 
 
 
 
 

 
  1.  Presentación da unidade 

  2.  Obxectivos didácticos 

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para o portfolio 

  5.  Competencias clave: Descritores e Desempeños 

  6.  Tarefas 

  7.  Estratexias metodolóxicas 

  8.  Recursos 

  9.  Ferramentas de avaliación 

10.  Medidas para a inclusión e atención á diversidade 

11.  Autoavaliación do profesorado 

 

 Unidade 9 



Introdución á programación 
 

4 

1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE  

Título 
Viabilidade 

Descrición da unidade 
A última unidade do libro está enfocada á aplicación práctica de moitos dos contidos que se 
trataron durante o curso. A metodoloxía de traballo diferirá nesta unidade e é recomendable que 
o alumnado combine o traballo na aula co traballo na casa, ademais de realizar as prácticas por 
grupos. Ademais, debería dispoñerse de ordenador e, concretamente, de folla de cálculo. Por iso, 
recoméndase proceder a impartir as explicacións na aula xunto coa resolución das actividades 
formuladas e instar o alumnado a realizar o caso práctico fóra dela. 

 
Temporalización: nove sesións. 
Xuño:                             

 

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

- Presentar un estudo de viabilidade económico-financeira a medio prazo dun proxecto de 
empresa aplicando condicións reais de produtos financeiros analizados e previsións de vendas 
a partir dunha análise do contorno mediante unha aplicación informática tipo folla de cálculo 
e manexando ratios financeiras básicas. 

- Analizar os produtos financeiros máis adecuados de entre as entidades financeiras do 
contorno para cada tipo de empresa, valorar o custo e o risco de cada un deles e seleccionar os 
máis adecuados para o proxecto de empresa. 

- Identificar as obrigas fiscais das empresas segundo a actividade, sinalar o funcionamento 
básico de IAE, IVE, IRPF e IS, indicar as principais diferenzas entre eles e valorar a achega 
que supón a carga impositiva á riqueza nacional. 



 

 

 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  A planificación 
financeira (I). 

-  A planificación 
financeira (II). 

-  VAN, TIR e limiar de 
rendibilidade. 

-  Ratios. Impostos. 

  1.  Comprender as 
necesidades da 
planificación financeira 
e de negocio das 
empresas ligándoas á 
previsión da marcha da 
actividade sectorial e 
económica nacional. 

  1.1.  Presenta un estudo de 
viabilidade económico-
financeira a medio 
prazo dun proxecto de 
empresa aplicando 
condicións reais de 
produtos financeiros 
analizados e previsións 
de vendas a partir 
dunha análise do 
ámbito mediante unha 
aplicación informática 
tipo folla de cálculo e 
manexando ratios 
financeiras básicas. 

CAA, 

CSIEE, 

CMCT, 

CSC 

  1.2.  Analiza os produtos 
financeiros máis 
adecuados de entre as 
entidades financeiras 
do contorno para cada 
tipo de empresa, valora 
o custo e o risco de 
cada un deles e 
selecciona os máis 
adecuados para o 
proxecto de empresa. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE, 

CMCT 

  1.3.  Identifica as obrigas 
fiscais das empresas 
segundo a actividade, 
sinala o funcionamento 
básico de IAE, IVE, 
IRPF e IS, indica as 
principais diferenzas 
entre eles e valora a 
achega que supón a 
carga impositiva á 
riqueza nacional. 

CSC, 

CSIEE, 

CAA, 

CCL 

 



 

 

 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación desde a 
propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do desenvolvemento de 
cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos e as alumnas que mostren a súa evolución en 
cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de aprendizaxe. 
O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os docentes 
poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o desenvolvemento do seu 
grupo. 
Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) 
 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  1.1.  Presenta un estudo de viabilidade 
económico-financeira a medio prazo 
dun proxecto de empresa aplicando 
condicións reais de produtos 
financeiros analizados e previsións de 
vendas a partir dunha análise do 
contorno mediante unha aplicación 
informática tipo folla de cálculo e 
manexando ratios financeiras básicas. 

-  Realiza un estudo de viabilidade 
económico-financeira a medio prazo, 
servíndose de datos reais relativos ao seu 
contorno, dunha idea previamente xerada ou 
suxerida, usando na súa realización a folla 
de cálculo. 

  1.2.  Analiza os produtos financeiros máis 
adecuados de entre as entidades 
financeiras do contorno para cada tipo 
de empresa, valora o custo e o risco de 
cada un deles e selecciona os máis 
adecuados para o proxecto de empresa. 

-  No proxecto de viabilidade, selecciona 
aquelas fontes de financiamento (capital 
social e préstamos bancarios) que mellor se 
adapten ás súas necesidades. 

-  A través dun estudo de tesourería, valora a 
opción de contratar unha póliza de crédito. 

-  Estuda a amortización do financiamento 
escollido e calcula os pagamentos 
asociados. 

  1.3.  Identifica as obrigas fiscais das 
empresas segundo a actividade, sinala o 
funcionamento básico de IAE, IVE, 
IRPF e IS, indica as principais 
diferenzas entre eles e valora a achega 
que supón a carga impositiva á riqueza 
nacional. 

-  Identifica as obrigas fiscais das empresas. 
-  Coñece o funcionamento do IVE. 
-  Coñece o concepto de pagamento 

fraccionado e de liquidación, relativos aos 
impostos IS e IRPF. 



 

 

 

5.  COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  Expresar oralmente de xeito 

ordenado e clara calquera tipo de 
información. 

Explica con coherencia os 
temas formulados ao profesor 
ou a profesora ou aos seus 
compañeiros e compañeiras.  

Comprender o sentido dos textos 
escritos. 

Realiza con corrección as 
actividades tras a lectura dos 
seus enunciados. 

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

Aplicar as estratexias de 
resolución de problemas a 
calquera situación problemática. 

Realiza cálculos para a 
planificación de tempos e 
prazos. 

Competencia dixital. Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos diversos. 
Manexar aplicacións informáticas 
de escritorio e en liña. 

Interpreta con corrección o 
apoio visual para a 
realización da actividade. 
Manexa unha aplicación en 
liña para xestionar tempos e 
prazos. 

Aprender a aprender. Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Recoñece os aspectos 
aprendidos na unidade.  

Aprendizaxe cooperativa: xerar 
estratexias para aprender en 
distintos contextos de 
aprendizaxe. 

Participa nas dinámicas 
cooperativas desempeñando o 
rol que lle corresponde. 

Intelixencias múltiples: 
Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: estilos 
de aprendizaxe, intelixencias 
múltiples, funcións executivas. 

Expresa de maneiras diversas 
aquelas características físicas 
e calidades físicas que o 
identifican.  

Competencias sociais e 
cívicas. 

Recoñecer riqueza na diversidade 
de opinións e ideas. 

Acepta as ideas e opinións 
dos compañeiros e 
compañeiras de forma 
positiva. 

Educación en valores: mostrar 
dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos. 

Esfórzase, atende, participa e 
realiza as actividades con 
interese. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións 
novas. 

Desenvolve ideas a partir das 
que achegan outros 
compañeiros e compañeiras. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

Expresar sentimentos e emocións 
desde códigos artísticos. 

Improvisa situacións onde 
interpreta roles que lle 
axudan a expresar as súas 
ideas e sentimentos. 

 



 

 

 

6.  TAREFAS  
Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: sesión 1, presentación da unidade, «Cousas que pasan». 

-  Lectura «Cousas que pasan» (PD). 

-  Debate sobre a lectura: «Previsións, para que?» (PD). 

-  Documento: «Viabilidade económica» (LD). 

-  Documento: «Estudo de viabilidade exemplo unidade» (LD). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 2: sesión 2, epígrafe 1, «A planificación financeira (I)». 

-  Suxestións (PD). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Visionado do vídeo: «O período medio de maduración económico» (LD). 

-  Visionado do vídeo: «O pasivo contable» (LD). 

-  Realización e corrección de actividades formuladas. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 3: sesión 3, epígrafe 2, «A planificación financeira (II)». 

-  Suxestións (PD). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Visionado dos vídeos: «A conta de perdas e ganancias», «Os ingresos» e «Os gastos»  
(LD). 

-  Realización e corrección de actividades formuladas. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 4: sesión 4, epígrafe 3, «VAN, TIR e limiar de rendibilidade.» 

-  Suxestións (PD). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 

-  Visionado do vídeo: «Cálculo da TIR en Excel» (LD). 

-  Visionado do vídeo: «Calcular o limiar de rendibilidade» (LD). 

-  Realización e corrección de actividades formuladas. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 5: sesión 5, epígrafe 4, «Ratios. Impostos». 

-  Suxestións (PD). 

-  Exposición de contidos. 

-  Realización de esquemas e mapas conceptuais. 



 

 

 

-  Documento: «As 7 ratios básicas que a dirección financeira debe manexar» (LD). 

-  Documento: «Axencia tributaria. Calendario xeral do contribuínte 2016» (LD). 

-  Realización e corrección de actividades formuladas. 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 6: sesión 6, caso práctico, «Viabilidade». 

-  Introdución e lectura. 

-  Realización do traballo (LA). 

Tarefa 7: sesión 7, «Revista dixital». 

-  Lectura do artigo. 

-  Respostas ás cuestións formuladas; debate (LA). 

Tarefa 8: sesión 8, «Comproba como progresas». 

-  Realización e corrección de exercicios prácticos formulados (LA). 

-  Peche de sesión. Presentación de conclusións. 

Tarefa 9: sesión 9, sesión de avaliación. 

-  Xornada de avaliación. 

-  Xornada de autoavaliación (cuestionario de avaliación docente) (LD). 

-  Peche de sesión. Recollida de opinións. Presentación de conclusións. 

 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

-  Discusións e traballo por parellas e grupos reducidos. 

-  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

-  Estruturas sinxelas de aprendizaxe cooperativa suxeridas na PD para que os alumnos e as 
alumnas traballen obxectivos grupais e desenvolvan a interdependencia positiva e interacción 
cara a cara. 

-  Iniciar as sesións partindo de imaxes ou debuxos que capten a atención do alumnado para 
facilitar a aprendizaxe dos contidos da unidade. 

-  Traballos de expresión artística e corporal nos que plasmar de diferentes maneiras o que van 
descubrindo e aprendendo. 

-  Secuenciación, lóxica, progresiva e práctica dos contidos e das actividades baseadas no 
método de aprendizaxe por experiencia. 

-  Exposición do profesor ou a profesora. 

 
 

8.  RECURSOS  



 

 

 

Para o tratamento da unidade, ademais das unidades didácticas proporcionadas ao alumnado, 
utilizaranse: 

-  Recursos interactivos propostos no apartado «Na rede». 

-  Vídeos. 

-  Encerado tradicional ou dixital. 

-  Folios ou cartolinas pequenas e grandes. 

-  Lapis de cores e rotuladores. 

Recursos dixitais  

-  Libro dixital: O alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

-  A continuación, recóllense algúns enlaces web: http://anayadigital.es. 

 

 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN  

-  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

 

 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Aplicarase a normativa educativa da CCAA de Galicia en esta materia, así como o dossier feito polo 
departamento de Orientación do noso centro educativo. 
 

-  Que dificultades e potencialidades prevexo no grupo durante o desenvolvemento da unidade? 

 

-  Como vou minimizar as dificultades? 

 

-  Que necesidades individuais prevexo no desenvolvemento da unidade? 

 

-  Que recursos e estratexias manexarei para atender as necesidades individuais? 

 

 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

-  Que porcentaxe de alumnos e alumnas acadou os obxectivos de aprendizaxe da unidade? 

 

-  Que é o que mellor funcionou nesta unidade? 

 

-  Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que? 

 



 

 

 

 

 

14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 
 

Este curso o departamento non ten programada ninguna actividade. 


