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1.- Introdución e contextualización. Competencias clave e obxectivos para o bacharelato e ESO. Materias, profesorado e 
grupos para o curso 2022-2023.  

Esta programación está elaborada atendendo a normativa vixente, e en especial seguindo a Resolución do 26 de Maio de 2022, da Secretaria Xeral de 
Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación 
secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2022/2023 na Comunidade Autónoma de Galicia publicada no DOG, do 20 de xuño de 2022.  

A Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 2/2006,do 3 de maio, de educación, estableceu importantes modificacións na 
lei educativa, no currículo e na ordenación da educación infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

Na súa disposición derradeira quinta, referida ao calendario de implantación, establece que as modificacións introducidas no currículo, a organización, 
obxectivos e programas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato se implantarán, para os cursos impares da etapa, no curso 
escolar que se inicie un ano despois da entrada en vigor da citada lei, e para os cursos pares da etapa, no curso que se inicie dous anos despois da dita entrada en 
vigor. Así, o currículo de aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia no curso 2022/23 para os cursos pares das etapas educativas de educación primaria, de 
educación secundaria obrigatoria e de bacharelato será o establecido, respectivamente, no Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo 
da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, e no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. Así pois, neste documento presentamos a programación didactica da materia de economía 
correspondente ós cursos pares da educación secundaria e de bacharelato. 
 
CONTEXTO 
 
O CENTRO  

O IES Macias o Namorado esta ubicado na vila de Padron, concello semi rural de 10000 habitantes con dous institutos e dous colexios, ao sur da provincia de 
A Coruna, entre os rios Sar e Ulla. O alumnado do IES reside, maioritariamente, no medio rural (75%). O 25% restante vive na vila de Padron. 
 
Centros adscritos  
EEIP Rosalia de Castro 
 
Ensinanzas que oferta o centro no presente curso  
 
Dentro do réxime xeral:  
 
- FP basica (Administracion e Electricidade) 

- Ensino secundario obrigatorio (1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO) 

- Bacharelato (1º e 2º): 

 Cientifico-Tecnoloxico 
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 Humanidades e Ciencias sociais. 

- Ciclos formativos: 

 Grao medio: Equipamento e instalacions electricas e automaticas e Xestion administrativa 
 

     Grao superior:  Administracion e finanzas,  Automocion e Robotica industrial 
 
Características singulares  
 
-  Aula abalar. 
- Canon e pizarra dixital nas aulas. 
- Tres edificios . 
- Horario de mana cunha tarde para ESO e BACH e duas para os Ciclos 
 
 
 No marco da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa(LOMCE) e a aplicación do DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo 
que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia,  as competencias clave do currículo tanto 
para a ESO como para o bacharelato son as seguintes: 
 
 Comunicación lingüística (CCL). 
 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
 Competencia dixital (CD). 

 Aprender a aprender (CAA). 
 Competencias sociais e cívicas (CSC). 
 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
 Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Así mesmo, os obxectivos para o bacharelato consisten en contribuír a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e 
do Estatuto 
de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 
sustentabilidade. 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e 
resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 
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c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes 
e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, 
con atención especial ás persoas con discapacidade. 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 
persoal. 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de 
xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 
ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do 
territorio, con especial referencia ao territorio galego. 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 
ñ) Utilizar a educación física e o ditos saudables. 
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

Os obxectivos para a Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) consisten en contribuír a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 
solidariedade entre as persoas e os 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 coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os 
prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.  
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica 
no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 
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 f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas 
en diversos campos do coñecemento e da experiencia.  
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si 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 galega e na lingua castelá, 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 maneira apropiada.  
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres 
e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.  
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 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 ambiente, contribuíndo á 
súa conservación e á súa mellora. 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.  
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e 
respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.  
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación 
interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona. 
 
 
 

Para o curso 2022- 2023 a distribución de grupos que cursan algunha das materias do Departamento de Economía  é a seguinte: 
 
 En 2º ESO hai un grupo na materia de Educación financeira 

 
En 4º ESO hai un grupo de Economía. 

 
 En 1º Bacharelato  un grupo que cursa Economía como propia de modalidade. 
 
 En 2º Bacharelato hai dous grupos de Economía da empresa como materia modal. Ademais dous grupos de Fundamentos de Administración e Xestión. 
 
 As  materias adscritas ao departamento serán impartidas polos profesores Severino Fontaiña Sampedro, que desempeña o cargo de Xefe de Departamento 
e Manuel Alonso García, que impartirá as materias de Educación financeira (2º ESO) e Economía (4º ESO). 
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2.- Economía da Empresa (2º de Bacharelato). 
 

2.1.- Introdución. 
 

Economía da Empresa trata de explicar a realidade empresarial, como unha rama da economía especializada nun determinado suxeito económico: a 
empresa. Trátase dunha ciencia que, por unha banda, procura a explicación do fenómeno económico da empresa e, por outra, a actuación sobre ela para alcanzar 
certos fins. A tendencia actual diríxese a tratar de converter esta disciplina nun corpo de coñecementos interdisciplinarios que traten calquera problema que se 
formule na empresa.  

A empresa é un axente esencial da actividade económica. As empresas constitúen as células elementais de produción que integran o organismo económico 
a través das cales se conseguen os obxectivos macroeconómicos e, por iso, ocupan a atención dos/das economistas. É na economía contemporánea onde acha a súa 
plenitude, xa que a división do traballo, a especialización, o desenvolvemento do sistema monetario e a amplitude do mercado crearon o clima necesario para que 
se dea con precisión e características peculiares a unidade autónoma de produción, que constitúe o obxecto real da economía da empresa. Nesta materia 
traballaranse cuestións como a razón da existencia das empresas, as súas características, os tipos de organización e de funcionamento, e os factores que inflúen na 
toma de decisións. 

A materia, que emprega un enfoque de presentación baseado na análise de distintas áreas e funcións da empresa, estrutúrase nos bloques seguintes: "A 
empresa", no que se describen os seus elementos, as súas funcións e os seus obxectivos; "Desenvolvemento da empresa", onde se fai unha análise das decisións de 
dimensión e localización, e das estratexias de crecemento; "Organización e dirección da empresa", no que se explica a planificación, a organización e a xestión dos 
recursos da empresa; "A función produtiva", para analizar os procesos produtivos e a estrutura de ingresos e custos derivada deles; "A función comercial da 
empresa", que repasa as principais decisións da empresa na comercialización dos seus produtos e/ou servizos; "A información na empresa", para comprender a 
importancia de contar con datos e información relevante e precisa na toma de decisións e no cumprimento das obrigas fiscais; e finalmente "A función financeira", 
onde se trata de analizar os aspectos salientables das decisión de investimento e financiamento na empresa. 

A empresa ten un significado social (crea emprego), canaliza a renda e, conseguintemente, constitúe un elemento de redistribución da renda nacional. O 
desenvolvemento da actividade empresarial e a acción do/da empresario/a deben estar guiados pola responsabilidade social e o comportamento ético, máis alá da 
procura duns resultados. 

A materia ha permitir o fomento dunha cultura e dun xeito de pensar empresarial, onde se exerciten e medren a creatividade e o espírito de innovación, e se 
incentive a elaboración de reflexións persoais e a toma de decisións fundamentadas, así como a concepción do erro como fonte de progreso e aprendizaxe. Tamén 
ha contribuír ao desenvolvemento da competencia matemática e das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, de comunicación lingüística e dixital, da 
capacidade de aprender a aprender, e do sentido da iniciativa e o espírito emprendedor. 
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3.2.- Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave. 
 

 Economía da Empresa. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

 Bloque 1. A empresa   

a 

d 

i 

l 

m 

B1.1. A empresa e o/a empresario/a. 

B1.2. Elementos, funcións e obxectivos 
da empresa. 

B1.3. Clases de empresas. 

B1.4. Marco xurídico da actividade 
empresarial. 

B1.1. Describir e interpretar os elementos 
da empresa, as clases de empresas e as 
súas funcións na economía, así como as 
formas xurídicas que adoptan, e 
relacionar con cada unha as 
responsabilidades legais dos/das 
propietarios/as e xestores/as, e as 
esixencias de capital. 

EEB1.1.1. Distingue as formas xurídicas das 
empresas e relaciónaas coas esixencias de 
capital e coas responsabilidades para cada 
tipo. 

CD 

CMCCT 

CSIE 

Unidade 2 

EEB1.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas 
de empresa máis apropiadas en cada caso en 
función das características concretas, 
aplicando o razoamento sobre clasificación 
das empresas. 

CD 

CMCCT 

Unidade 2 

EEB1.1.3. Analiza, para un determinado caso 
práctico, os criterios de clasificación de 
empresas: segundo a natureza da actividade 
que desenvolven, a súa dimensión, o nivel 
tecnolóxico que alcanzan, o tipo de mercado 
en que operan, a fórmula xurídica que 
adoptan, e o seu carácter público ou privado. 

CAA 

CD 

CMCCT 

Unidade 2 

EEB1.1.4. Describe os elementos da empresa 
en relación coas funcións que desenvolven e 
os obxectivos que procuran dentro do 
sistema. 

CCL 

CSIEE 

Unidade 1 

a 

d 

h 

i 

B1.5. Contorno da empresa. 

B1.6. Responsabilidade social e 
ambiental da empresa. 

B1.7. Funcionamento e creación de 

B1.2. Identificar e analizar os trazos 
principais do contorno en que a 
empresa desenvolve a súa actividade e 
explicar, a partir deles, as estratexias e 

EEB1.2.1. Identifica os tipos de empresas e de 
empresarios/as que actúan no seu contorno, 
así como a forma de relacionar co seu 
contorno máis próximo. 

CD 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

Unidade 3 
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 Economía da Empresa. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

l 

m 

p 

valor. as decisións adoptadas, e as posibles 
implicacións sociais e ambientais da súa 
actividade. 

EEB1.2.2. Analiza a relación entre empresa, 
sociedade e ambiente, e valora os efectos 
positivos e negativos das actuacións das 
empresas nas esferas social e ambiental. 

CD 

CSC 

CSIEE 

Unidade 3 

EEB1.2.3. Analiza a actividade das empresas 
como elemento dinamizador de progreso, 
estimando a súa creación de valor para a 
sociedade e para a cidadanía.  

 CSC 

CSIEE 

Unidades 3, 
4 

 Bloque 2. Desenvolvemento da empresa   

d 

i 

l 

m 

B2.1. Localización e dimensión 
empresarial. 

B2.2. Estratexias de crecemento interno 
e externo. 

B2.3. Pequenas e medianas empresas: 
estratexias de mercado. 

B2.4. Importancia das pequenas e 
medianas empresas (PME) na 
economía. 

B2.5. Internacionalización, competencia 
global e tecnoloxía. 

B2.6. Empresa multinacional: aspectos 
positivos e negativos do seu 
funcionamento. 

B2.1. Identificar e analizar as estratexias 
de crecemento e as decisións tomadas 
polas empresas, tendo en consideración 
as características do marco global en 
que actúan. 

EEB2.1.1. Describe e analiza os factores que 
determinan a localización e a dimensión 
dunha empresa, e valora a transcendencia 
futura para a empresa desas decisións. 

CCL 

CMCCT 

Unidade 4 

EEB2.1.2. Valora o crecemento da empresa 
como estratexia competitiva e relaciona as 
economías de escala coa dimensión óptima 
da empresa. 

CD 

CMCCT 

CSIEE 

Unidade 4 

EEB2.1.3. Identifica e explica as estratexias de 
especialización e diversificación. 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 

Unidade 4 

EEB2.1.4. Analiza as estratexias de crecemento 
interno e externo a partir de supostos 
concretos. 

CAA 

CD 

CMCCT 

Unidade 4 
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 Economía da Empresa. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

EEB2.1.5. Examina o papel das pequenas e das 
medianas empresas no noso país, e valora as 
súas estratexias e as súas formas de actuar, 
así como as súas vantaxes e os seus 
inconvenientes. 

 CSC 

CSIEE 

Unidade 4 

EEB2.1.6. Describe as características e as 
estratexias de desenvolvemento da empresa 
multinacional, e valora a importancia da 
responsabilidade social e ambiental. 

CCL  

CSC 

CMCCT 

Unidade 4 

EEB2.1.7. Estuda o impacto da incorporación da 
innovación e das novas tecnoloxías na 
estratexia da empresa, e relaciónao coa 
capacidade para competir de xeito global. 

CD 

CMCCT 

CSC 

Unidades 4 

 Bloque 3. Organización e dirección da empresa   

d 

i 

l 

m 

p 

B3.1. División técnica do traballo e 
necesidade de organización no 
mercado actual. 

B3.2. Funcións básicas da dirección. 

B3.3. Planificación e toma de decisións 
estratéxicas. 

B3.4. Organización formal e informal da 
empresa: deseño e análise da súa 
estrutura. 

B3.5. A xestión dos recursos humanos e 
a súa incidencia na motivación. 

B3.6. Os conflitos de intereses e as súas 
vías de negociación. 

B3.1. Explicar a planificación, a 
organización e a xestión dos recursos 
dunha empresa, valorando as posibles 
modificacións para realizar en función 
do ámbito en que desenvolve a súa 
actividade e dos obxectivos formulados. 

EEB3.1.1. Reflexiona sobre a división técnica do 
traballo nun contexto global de 
interdependencia económica para valorar as 
súas consecuencias sociais. 

CMCCT 

CSC 

Unidade 5 

EEB3.1.2. Describe a estrutura organizativa, o 
estilo de dirección, as canles de información 
e de comunicación, o grao de participación 
na toma de decisións e a organización 
informal da empresa. 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 

Unidade 5 

EEB3.1.3. Identifica a función de cada área de 
actividade da empresa (aprovisionamento, 
produción e comercialización, investimento e 
financiamento, recursos humanos e 
administrativa), así como as súas 
interrelacións. 

CD 

CMCCT 

CSIEE 

Unidade 5 
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 Economía da Empresa. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

EEB3.1.4. Investiga sobre a organización nas 
empresas do seu ámbito máis próximo e 
identifica vantaxes e inconvenientes, detecta 
problemas para solucionar, e describe 
propostas de mellora. 

CAA 

CD 

CSC 

CSIEE 

Unidade 5 

EEB3.1.5. Aplica os seus coñecementos a unha 
organización concreta, para detectar 
problemas e propor melloras. 

 CAA 

CMCCT 

CSIEE 

Unidade 5 

EEB3.1.6. Valora a importancia dos recursos 
humanos nunha empresa e analiza diferentes 
maneiras de abordar a súa xestión e a súa 
relación coa motivación e a produtividade. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Unidade 6 

 Bloque 4. A función produtiva   

a 

i 

l 

m 

B4.1. Produción e proceso produtivo. 

B4.2. Función de produción. 
Produtividade e eficiencia 

B4.3. Investigación, desenvolvemento e 
innovación (I+D+i) como elementos 
clave para o cambio tecnolóxico e a 
mellora da competitividade 
empresarial. 

B4.1. Analizar procesos produtivos desde a 
perspectiva da eficiencia e a 
produtividade, e recoñecer a 
importancia da I+D+i. 

EEB4.1.1. Realiza cálculos da produtividade de 
distintos factores e interpreta os resultados 
obtidos, coñecendo medios e alternativas de 
mellora da produtividade nunha empresa. 

CD 

CMCCT 

Unidade 7 

EEB4.1.2. Analiza e valora a relación entre a 
produtividade e os salarios dos/das 
traballadores/as. 

CMCCT 

CSC 

Unidade 7 

EEB4.1.3. Reflexiona sobre a importancia para a 
sociedade e para a empresa da investigación 
e da innovación tecnolóxica en relación coa 
competitividade e o crecemento. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

Unidade 7 
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 Economía da Empresa. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

i 

l 

m 

B4.4. Custos: clasificación e cálculo dos 
custos na empresa. 

B4.5. Cálculo e interpretación do limiar 
de rendibilidade da empresa. 

B4.2. Determinar a estrutura de ingresos e 
custos dunha empresa, calculando o seu 
beneficio e o seu limiar de rendibilidade, 
a partir dun suposto formulado. 

EEB4.2.1. Distingue os ingresos e os custos 
dunha empresa, calcula o seu beneficio ou a 
súa perda xerados ao longo do exercicio 
económico, aplicando razoamentos 
matemáticos, e interpreta os resultados. 

CD 

CMCCT 

Unidade 7 

EEB4.2.2. Identifica e calcula os tipos de custos, 
ingresos e beneficios dunha empresa, e 
represéntaos graficamente. 

CD 

CMCCT 

Unidade 7 

EEB4.2.3. Calcula o limiar de vendas (de 
rendibilidade) necesario para a supervivencia 
da empresa. 

CD 

CMCCT 

Unidade 7 

EEB4.2.4. Analiza os métodos custo beneficio e 
custo eficacia como instrumentos de medida 
e avaliación que axudan á toma de decisións. 

CMCCT 

CSIEE 

Unidade 7 

i 

l 

m 

B4.6. Os inventarios da empresa e os 
seus custos. Modelos de xestión de 
inventarios. 

B4.3. Describir os conceptos fundamentais 
do ciclo de inventario e manexar os 
modelos de xestión. 

EEB4.3.1. Identifica os custos que xera o 
almacén e resolve casos prácticos sobre o 
ciclo de inventario. 

CD 

CMCCT 

Unidade 7 

EEB4.3.2. Valora as existencias en almacén 
mediante diferentes métodos. 

 CD 

CMCCT 

Unidade 8 

EEB4.3.3. Valora a relación entre o control de 
inventarios e a produtividade e a eficiencia 
nunha empresa. 

CMCCT 

CSIEE 

Unidade 8 

 Bloque 5. A función comercial da empresa   

d 

h 

i 

B5.1. Departamento comercial da 
empresa 

B5.2. Concepto e clases de mercado. 

B5.1. Analizar as características do 
mercado e explicar, de acordo con elas, 
as políticas de márketing aplicadas por 
unha empresa ante diferentes situacións 

EEB5.1.1. Caracteriza un mercado en función 
de diferentes variables como, por exemplo, o 
número de competidores e o produto 
vendido. 

CSIEE Unidades 9 
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 Economía da Empresa. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

l 

m 

B5.3. Técnicas de investigación de 
mercados. 

B5.4. Comportamento do/da 
consumidor/a e segmentación de 
mercados. 

B5.5. Variables do márketing-mix e 
elaboración de estratexias. 

B5.6. Estratexias de márketing e ética 
empresarial. 

B5.7. Tecnoloxías da información e das 
comunicacións e márketing. 

e obxectivos. EEB5.1.2. Identifica e adapta a cada caso 
concreto as estratexias e os enfoques de 
márketing. 

CAA 

CD 

CMCCT 

Unidade 10 

EEB5.1.3. Interpreta e valora estratexias de 
márketing, incorporando nesa valoración 
consideracións de carácter ético, social e 
ambiental. 

CD 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

Unidade 10 

EEB5.1.4. Comprende e explica as fases e as 
etapas da investigación de mercados. 

CCL 

CMCCT 

Unidade 10 

EEB5.1.5. Aplica criterios e estratexias de 
segmentación de mercados en casos 
prácticos. 

CD 

CMCCT 

Unidade 10 

EEB5.1.6. Analiza e valora as oportunidades de 
innovación e transformación do márketing 
que xorden co desenvolvemento das 
tecnoloxías da información e da 
comunicación. 

CD 

CMCCT 

CSC 

Unidade 10 

EEB5.1.7. Describe a organización e o 
funcionamento do departamento comercial 
da empresa. 

 CCL 

CMCCT 

Unidade 10 

EEB5.1.8. Determina as necesidades da 
clientela en relación coas características dos 
produtos ou dos servizos ofrecidos pola 
empresa. 

CD 

CMCCT  

CSC 

Unidade 10 

 Bloque 6. A información na empresa   
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 Economía da Empresa. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

d 

g 

h 

i 

l 

m 

B6.1. Obrigas contables da empresa. 

B6.2. A composición do patrimonio e a 
súa valoración. 

B6.3. Resultados da empresa. 

B6.4. As contas anuais e a imaxe fiel. 

B6.5. Elaboración do balance e da conta 
de perdas e ganancias. 

B6.6. Análise e interpretación da 
información contable. 

B6.1. Identificar os datos máis salientables 
do balance e da conta de perdas e 
ganancias, explicar o seu significado, 
diagnosticar a situación a partir da 
información obtida e propor medidas 
para a súa mellora. 

EEB6.1.1. Recoñece os elementos patrimoniais 
e a función que teñen asignada. 

CMCCT 

CSIEE 

Unidade 11 

EEB6.1.2. Identifica, valora e clasifica os bens, 
os dereitos e as obrigas da empresa en masas 
patrimoniais. 

CMCCT Unidade 11 

EEB6.1.3. Interpreta a correspondencia entre 
os investimentos e o seu financiamento. 

CAA Unidade 12 

EEB6.1.4. Detecta posibles desaxustes no 
equilibrio patrimonial, na solvencia e no 
apancamento da empresa, mediante a 
utilización de rateos. 

CMCCT -Unidade 12 

EEB6.1.5. Propón medidas correctoras 
axeitadas en caso de se detectar desaxustes 
patrimoniais ou financeiros. 

CAA 

CSIEE 

Unidade 12 

EEB6.1.6. Recoñece a importancia do dominio 
das operacións matemáticas e dos 
procedementos propios das ciencias sociais 
como ferramentas que facilitan a solución de 
problemas empresariais. 

CMCCT 

CD 

Unidades 11, 
12, 13,e1 4  

EEB6.1.7. Recoñece a conveniencia do 
equilibrio económico, patrimonial e 
financeiro da empresa. 

CMCCT 

CSIEE 

Unidade 12 

EEB6.1.8. Valora a importancia da información 
na toma de decisións. 

CAA 

CSIEE 

Unidades 11, 
12, 13 

EEB6.1.9. Calcula o resultado do exercicio 
económico da empresa, empregando os 
criterios de imputación aplicables. 

CD 

CMCCT 

Unidade 11 
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 Economía da Empresa. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

EEB61.10. Identifica, interpreta e clasifica os 
elementos do resultado da empresa. 

CD 

CMCCT 

CSIEE 

Unidade 11, 
13 

a 

c 

d 

h 

i 

l 

m 

B6.7. Fiscalidade empresarial: principais 
figuras impositivas e elementos clave 
do súa estrutura e do seu 
funcionamento. 

B6.2. Recoñecer a importancia do 
cumprimento das obrigas fiscais e 
explicar os impostos que afectan as 
empresas. 

EEB6.2.1. Identifica as obrigas fiscais das 
empresas segundo a súa organización e a 
actividade que desenvolvan. 

CMCCT 

CSIEE 

Unidade 12 

EEB6.2.2. Describe o funcionamento básico dos 
impostos que recaen sobre as empresas e 
destaca as principais diferenzas entre eles. 

CCL 

CMCCT 

Unidade 12 

EEB6.2.3. Valora a achega que supón para a 
riqueza nacional a carga impositiva que 
soportan as empresas. 

CSC Unidade 12 

 Bloque 7. A función financeira   

d 

g 

i 

l 

m 

B7.1. Estrutura económica e financeira 
da empresa. 

B7.2. Concepto e clases de investimento. 

B7.3. Valoración e selección de 
proxectos de investimento. 

B7.4. Fontes de financiamento interno e 
externo da empresa. Novas formas de 
financiamento. 

B7.5. Ciclos da empresa. 

B7.6. Período medio de maduración. 

B7.1. Valorar proxectos de investimento, 
xustificar razoadamente a selección da 
alternativa máis vantaxosa, diferenciar 
as posibles fontes de financiamento nun 
determinado suposto e razoar a elección 
máis axeitada. 

EEB7.1.1. Coñece e enumera os métodos 
estáticos (prazo de recuperación) e 
dinámicos (criterio do valor actual neto) para 
seleccionar e valorar investimentos. 

CD 

CSIEE 

CMCCT 

Unidade 13 

EEB7.1.2. Aplica métodos estáticos (prazo de 
recuperación) e dinámicos (valor actual 
neto), nun suposto concreto de selección de 
alternativas de investimento para unha 
empresa. 

 CD 

CMCCT 

Unidade 13 

EEB7.1.3. Explica as posibilidades de 
financiamento das empresas diferenciando o 
externo e o interno, a curto e a longo prazo, 
así como o custo de cada un e as implicacións 
na marcha da empresa. 

 CCL 

CMCCT 

Unidade 14 
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 Economía da Empresa. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

EEB7.1.4. Analiza, nun suposto concreto de 
financiamento externo, as opcións posibles, 
os seus custos e as variantes de 
amortización. 

CAA 

CD 

CMCCT 

Unidade 14 

EEB7.1.5. Analiza e avalía, a partir dunha 
necesidade concreta, as posibilidades que 
teñen as empresas de recorrer ao mercado 
financeiro. 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

Unidade 14 

EEB7.1.6. Valora as fontes externas e internas 
de financiamento da empresa. 

CMCCT 

CSIEE 

Unidade 14 

EEB7.1.7. Analiza e expresa as opcións 
financeiras que mellor se adaptan a un caso 
concreto de necesidade financeira. 

CAA 

CMCCT 

Unidade 14 

EEB7.1.8. Aplica os coñecementos tecnolóxicos 
á análise e á resolución de supostos. 

 CD 

CMCCT 

Unidades 14 

EEB7.1.9. Identifica e describe os ciclos da 
actividade da empresa e as súas fases. 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 

Unidade 13 

EEB7.1.10. Calcula, para un determinado 
suposto práctico, os períodos de maduración 
da empresa, e distingue as súas fases. 

CMCCT 

CAA 

CD 

Unidade 13 
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2.3.-  Temporalización, ponderación e instrumentos de avaliación dos estándares do curso. 
 
 

Criterio de 
avaliación 

Estándares 
Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 
 
 

T 2 
 
 

T 3 
 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

% peso 
no curso 

Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación (%)* 

EE-B1.1 

2º-EEB1.1.1 - Distingue as 
formas xurídicas das 
empresas e relaciónaas 
coas esixencias de capital 
e coas responsabilidades 
para cada tipo. 
 

Diferencia as distintas formas 
xurídicas de empresa, coñece o 
capital mínimo necesario para poder 
crear cada unha delas e a 
responsabilidade dos socios ou 
propietarios fronte ás débedas 
sociais. 

6.%   1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B1.1 

2º-EEB1.1.2 - Identifica e 
valora as formas xurídicas 
de empresa máis 
apropiadas en cada caso 
en función das 
características concretas, 
aplicando o razoamento 
sobre clasificación das 
empresas. 
 
 

Diferencia as características das 
distintas formas xurídicas e razoa cal 
ou cales son as más axeitadas según 
o caso. 

6.%   1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B1.1 

2º-EEB1.1.3 - Analiza, para 
un determinado caso 
práctico, os criterios de 
clasificación de empresas: 
segundo a natureza da 
actividade que 
desenvolven, a súa 
dimensión, o nivel 

O alumnado deberá ser capaz de 
clasificar empresas según diferentes 
criterios, como poden ser: a 
dimensión, actividade, tipo de 
mercado, forma xurídica, 
titularidade do capital, ... 

6%   1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 
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tecnolóxico que alcanzan, 
o tipo de mercado en que 
operan, a fórmula xurídica 
que adoptan, e o seu 
carácter público ou 
privado. 
 
 
 

EE-B1.1 

2º-EEB1.1.4 - Describe os 
elementos da empresa en 
relación coas funcións que 
desenvolven e os 
obxectivos que procuran 
dentro do sistema 
 
 
 

Identifica os compoñentes básicos 
das empresas e os obxectivos e 
funcións de cada un deles. 

6%   1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B1.2 

2º-EEB1.2.1 - Identifica os 
tipos de empresas e de 
empresarios/as que 
actúan no seu contorno, 
así como a forma de 
relacionar co seu contorno 
máis próximo. 
 
 
 

Comprende os conceptos de 
contorno xeral e específico, e a 
relación que debe manter a empresa 
co seu contorno. 

6%   1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B1.2 

2º-EEB1.2.2 - Analiza a 
relación entre empresa, 
sociedade e ambiente, e 
valora os efectos positivos 
e negativos das actuacións 
das empresas nas esferas 
social e ambiental. 
 
 
 

O alumnado deberá coñecer e 
comprender a relación existente 
entre a empresa e todo o que a 
rodea, diferenciando os efectos 
positivos para a sociedade e a 
economía dos negativos.   

6%   1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 
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EE-B1.2 

2º-EEB1.2.3 - Analiza a 
actividade das empresas 
como elemento 
dinamizador de progreso, 
estimando a súa creación 
de valor para a sociedade 
e para a cidadanía 
 
 
 

Comprende o papel fundamental 
das empresas como fonte de 
emprego, riqueza e progreso. 

6%   1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B2.1 

2º-EEB2.1.1 - Describe e 
analiza os factores que 
determinan a localización 
e a dimensión dunha 
empresa, e valora a 
transcendencia futura 
para a empresa desas 
decisións 
 
 
 

Comprende os factores que 
determinan a localización dunha 
empresa, tanto comercial ou de 
servizos como industrial. 

6%   1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B2.1 

2º-EEB2.1.2 - Valora o 
crecemento da empresa 
como estratexia 
competitiva e relaciona as 
economías de escala coa 
dimensión óptima da 
empresa. 
 
 
 

Comprende o concepto de 
economías de escala, e valora a súa 
importancia no proceso de 
crecemento empresarial. 

6%   1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B2.1 

2º-EEB2.1.3 - Identifica e 
explica as estratexias de 
especialización e 
diversificación 
 
 
 

O alumnado deberá comprender o 
concepto de especialización e 
diversificación e a partir de casos 
prácticos, tamén deberá ser capaz 
de identificar as diferentes 
estratexias. 

6%   1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 
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EE-B2.1 

2º-EEB2.1.4 - Analiza as 
estratexias de crecemento 
interno e externo a partir 
de supostos concretos. 
 
 
 

Coñece, diferencia e comprende as 
diferentes estratexias de 
crecemento da empresa, tanto 
interno como externo. 

6%   1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B2.1 

2º-EEB2.1.5 - Examina o 
papel das pequenas e das 
medianas empresas no 
noso país, e valora as súas 
estratexias e as súas 
formas de actuar, así 
como as súas vantaxes e 
os seus inconvenientes. 
 
 
 

Valora o papel fundamental das 
PEMES na economía, coñece as súas 
características e estratexias e 
identifica as súas vantaxes e os seus 
inconvenientes.  

6%   1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B2.1 

2º-EEB2.1.6 - Describe as 
características e as 
estratexias de 
desenvolvemento da 
empresa multinacional, e 
valora a importancia da 
responsabilidade social e 
ambiental. 
 
 
 

Coñece as características propias 
das grandes empresas e as 
multinacionais, valorando o seu 
importante papel na economía e no 
desenvolvemento así como a súa 
influencia no sociedade e no medio 
ambiente. 

6%   1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B2.1 

2º-EEB2.1.7 - Estuda o 
impacto da incorporación 
da innovación e das novas 
tecnoloxías na estratexia 
da empresa, e relaciónao 
coa capacidade para 
competir de xeito global. 
 
 

Valora a importancia de investir en 
novas tecnoloxías e en I+D+i como 
estratexia de crecemento e 
competitiva. 

6%   1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 
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EE-B3.1 

2º-EEB3.1.1 - Reflexiona 
sobre a división técnica do 
traballo nun contexto 
global de 
interdependencia 
económica para valorar as 
súas consecuencias 
sociais. 
 
 
 

Comprende a importancia da 
división do traballo e a 
especialización e a súa influencia no 
desenvolvemento e no emprego. 

6%   1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B3.1 

2º-EEB3.1.2 - Describe a 
estrutura organizativa, o 
estilo de dirección, as 
canles de información e de 
comunicación, o grao de 
participación na toma de 
decisións e a organización 
informal da empresa. 
 
 
 

Identifica tipos de estruturas 
organizativas e valora a importancia 
da organización informal da 
empresa. 

6%   1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B3.1 

2º-EEB3.1.3 - Identifica a 
función de cada área de 
actividade da empresa 
(aprovisionamento, 
produción e 
comercialización, 
investimento e 
financiamento, recursos 
humanos e 
administrativa), así como 
as súas interrelacións. 
 
 
 

Identifica cada unha das áreas de 
actividade da empresa, comprende 
as súas funcións e a relación 
existente entre elas. 

6%   1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B3.1 2º-EEB3.1.4 - Investiga Identifica a estrutura organizativa de 6%   1,64% PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
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sobre a organización nas 
empresas do seu ámbito 
máis próximo e identifica 
vantaxes e inconvenientes, 
detecta problemas para 
solucionar, e describe 
propostas de mellora. 
 
 
 

empresas do seu contorno e 
detecta posibles problemas, 
propoñendo solucións e melloras. 

das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B3.1 

2º-EEB3.1.5 - Aplica os 
seus coñecementos a 
unha organización 
concreta, para detectar 
problemas e propor 
melloras. 
 
 
 

O alumnado deberá ser capaz de 
facer unha valoración dunha 
estrutura organizativa detectando 
posibles problemas e propoñendo 
solucións e melloras. 

6%   1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B3.1 

2º-EEB3.1.6 - Valora a 
importancia dos recursos 
humanos nunha empresa 
e analiza diferentes 
maneiras de abordar a súa 
xestión e a súa relación 
coa motivación e a 
produtividade. 
 
 
 

Comprende a importancia dos 
recursos humanos na empresa, a 
selección e motivación do persoal e 
a súa xestión para aumentar a 
produtividade da empresa. 

 6%  1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B4.1 

2º-EEB4.1.1 - Realiza 
cálculos da produtividade 
de distintos factores e 
interpreta os resultados 
obtidos, coñecendo 
medios e alternativas de 
mellora da produtividade 
nunha empresa. 

Calcula a produtividade, interpreta 
os resultados e realiza propostas 
para mellorala. 

 6%  1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 
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EE-B4.1 

2º-EEB4.1.2 - Analiza e 
valora a relación entre a 
produtividade e os salarios 
dos/das traballadores/as. 
 
 
 

Comprende a relación existente 
entre a produtividade do factor 
traballo e os salarios dos 
traballadores. 

 6%  1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B4.1 

2º-EEB4.1.3 - Reflexiona 
sobre a importancia para a 
sociedade e para a 
empresa da investigación 
e da innovación 
tecnolóxica en relación 
coa competitividade e o 
crecemento. 
 
 
 

Coñece o impacto positivo da I+D+i 
sobre o crecemento e a 
competitividade da empresa, e 
como consecuencia, do país. 

 6%  1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B4.2 

2º-EEB4.2.1 - Distingue os 
ingresos e os custos dunha 
empresa, calcula o seu 
beneficio ou a súa perda 
xerados ao longo do 
exercicio económico, 
aplicando razoamentos 
matemáticos, e interpreta 
os resultados. 
 
 
 

Calcula os beneficios ou perdas 
dunha empresa e interpreta os 
resultados. 

 6%  1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B4.2 

2º-EEB4.2.2 - Identifica e 
calcula os tipos de custos, 
ingresos e beneficios 
dunha empresa, e 
represéntaos 

Identifica, calcula e representa 
graficamente os ingresos, os 
diferentes tipos de custos e 
beneficios da empresa. 

 6%  1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
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graficamente. 
 
 
 

Textos escritos. 

EE-B4.2 

2º-EEB4.2.3 - Calcula o 
limiar de vendas (de 
rendibilidade) necesario 
para a supervivencia da 
empresa. 
 
 
 

Calcula o limiar de rendibilidade, 
represéntao graficamente e 
interpreta os reultados. 

 6%  1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B4.2 

2º-EEB4.2.4 - Analiza os 
métodos custo beneficio e 
custo eficacia como 
instrumentos de medida e 
avaliación que axudan á 
toma de decisións. 
 
 
 

Interpreta os resultados dos casos 
prácticos de cálculo de custos, 
ingresos e beneficios. 

 6%  1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B4.3 

2º-EEB4.3.1 - Identifica os 
custos que xera o almacén 
e resolve casos prácticos 
sobre o ciclo de 
inventario. 
 
 
 

Coñece os diferentes tipos de custo 
que xera o almacén, e resolve casos 
prácticos sobre a xestión de 
inventarios (método de Wilson, ...) 

 6%  1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B4.3 

2º-EEB4.3.2 - Valora as 
existencias en almacén 
mediante diferentes 
métodos 
 
 
 

Resolve casos prácticos sobre 
valoración de inventarios aplicando 
os métodos FIFO e prezo medio 
ponderado. 

 6%  1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B4.3 
2º-EEB4.3.3 - Valora a 
relación entre o control de 

Comprende como afecta a boa 
xestión de inventarios á redacción 

 6%  1,64% 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  
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inventarios e a 
produtividade e a 
eficiencia nunha empresa. 
 
 
 

de custos de almacenamento e á 
mellora da produtividade e da 
eficiencia. 

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B5.1 

2º-EEB5.1.1 - Caracteriza 
un mercado en función de 
diferentes variables como, 
por exemplo, o número de 
competidores e o produto 
vendido. 
 
 
 

Utiliza diferentes criterios para 
clasificar os tipos de mercado según 
as súas características. 

 6%  1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B5.1 

2º-EEB5.1.2 - Identifica e 
adapta a cada caso 
concreto as estratexias e 
os enfoques de márketing. 
 
 
 

Comprende os enfoque de 
marketing utilizados pola empresa 
así como as súas estratexias 
comerciais. 

 6%  1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B5.1 

2º-EEB5.1.3 - Interpreta e 
valora estratexias de 
márketing, incorporando 
nesa valoración 
consideracións de carácter 
ético, social e ambiental 
 
 
 

Valora criticamente as actuacións 
comerciais das empresas tendo en 
conta a ética e a responsabilidade 
social e ambiental das mesmas. 

 6%  1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B5.1 

2º-EEB5.1.4 - Comprende 
e explica as fases e as 
etapas da investigación de 
mercados. 
 
 
 

Comprende o concepto de 
investigación de mercados, coñece 
as súas fases e a súa utilidade. 

 6%  1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 
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EE-B5.1 

2º-EEB5.1.5 - Aplica 
criterios e estratexias de 
segmentación de 
mercados en casos 
prácticos. 
 
 
 

Comprende o concepto de 
segmentación de mercado e 
diferencia os distintos segmentos de 
mercado en función dos criterios 
aplicados. 

 6%  1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B5.1 

2º-EEB5.1.6 - Analiza e 
valora as oportunidades 
de innovación e 
transformación do 
márketing que xorden co 
desenvolvemento das 
tecnoloxías da información 
e da comunicación. 
 
 
 

Comprende e valora as 
oportunidades que lle xorden á 
empresa en materia de marketing 
grazas ao desenvolvemento das 
novas tecnoloxías. 

 6%  1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B5.1 

2º-EEB5.1.7 - Describe a 
organización e o 
funcionamento do 
departamento comercial 
da empresa. 
 
 
 

Coñece as funcións do 
departamento de marketing. 

 6%  1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B5.1 

2º-EEB5.1.8 - Determina as 
necesidades da clientela 
en relación coas 
características dos 
produtos ou dos servizos 
ofrecidos pola empresa 
 
 
 

Comprende a influencia das 
necesidades dos consumidores 
sobre a política de produto da 
empresa. 

 6%  1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B6.1 
2º-EEB6.1.1 - Recoñece os 
elementos patrimoniais e 

Identifica os diferentes elementos 
patrimoniais da empresa. 

  8.81% 1,64% 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  
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a función que teñen 
asignada. 
 
 
 

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B6.1 

2º-EEB6.1.2 - Identifica, 
valora e clasifica os bens, 
os dereitos e as obrigas da 
empresa en masas 
patrimoniais 
 
 
 

Resolve casos prácticos sobre 
clasificación de diversos elementos 
patrimoniais en masas patrimoniais. 

  8.81% 1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B6.1 

2º-EEB6.1.3 - Interpreta a 
correspondencia entre os 
investimentos e o seu 
financiamento. 
 
 
 

Comprende a relación entre a orixe 
dos fondos da empresa 
(financiación) e a súa utilización 
(investimento). 

  8.81% 1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B6.1 

2º-EEB6.1.4 - Detecta 
posibles desaxustes no 
equilibrio patrimonial, na 
solvencia e no 
apancamento da empresa, 
mediante a utilización de 
rateos. 
 
 
 

Utiliza rateos para analizar a 
situación financeira dunha empresa 
e interpreta os resultados. 

  8.81% 1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B6.1 

2º-EEB6.1.5 - Propón 
medidas correctoras 
axeitadas en caso de se 
detectar desaxustes 
patrimoniais ou 
financeiros. 
 
 

Analiza a situación financeira, 
propón solucións e posibles medidas 
de mellora. 

  8.81% 1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 
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EE-B6.1 

2º-EEB6.1.6 - Recoñece a 
importancia do dominio 
das operacións 
matemáticas e dos 
procedementos propios 
das ciencias sociais como 
ferramentas que facilitan a 
solución de problemas 
empresariais. 
 
 
 

Aplica procedementos matemáticos 
e doutras ciencias para resolver 
exercicios, valorar diferentes 
situacións empresariais e interpretar 
os resultados. 

  8.81% 1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B6.1 

2º-EEB6.1.7 - Recoñece a 
conveniencia do equilibrio 
económico, patrimonial e 
financeiro da empresa. 
 
 
 

Comprende a necesidade do 
equilibrio das contas da empresa e 
as consecuencias de non acadalo., 
propoñendo medidas de mellora ou 
posibles solucións. 

  8.81% 1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B6.1 

2º-EEB6.1.8 - Valora a 
importancia da 
información na toma de 
decisións. 
 
 
 

Valora a importancia da información 
económica, patrimonial e financeira 
na toma de decisións. 

  8.81% 1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B6.1 

2º-EEB6.1.9 - Calcula o 
resultado do exercicio 
económico da empresa, 
empregando os criterios 
de imputación aplicables. 
 
 
 

Confecciona unha conta de perdas e 
ganancias sinxela calculando os 
diferentes resultados da empresa. 

  8.81% 1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B6.1 
2º-EEB6.1.10 - Identifica, 
interpreta e clasifica os 
elementos do resultado da 

Calcula os diferentes resultados da 
empresa, a súa rendibilidade 
económica e financeira e a súa 

  8.81% 1,64% 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  
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empresa. 
 
 
 

interpretación. INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B6.2 

2º-EEB6.2.1 - Identifica as 
obrigas fiscais das 
empresas segundo a súa 
organización e a 
actividade que 
desenvolvan. 
 
 
 

Coñece as obrigas tributarias das 
empresas en función da súa forma 
xurídica ou actividade. 

  8.81% 1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B6.2 

2º-EEB6.2.2 - Describe o 
funcionamento básico dos 
impostos que recaen 
sobre as empresas e 
destaca as principais 
diferenzas entre eles. 
 
 
 

Coñece os impostos que afectan aos 
diferentes tipos de empresa e 
comprende o seu funcionamento 
básico. 

  8.81% 1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B6.2 

2º-EEB6.2.3 - Valora a 
achega que supón para a 
riqueza nacional a carga 
impositiva que soportan as 
empresas. 
 
 
 

Valora a importancia que ten para 
un país o pago de tributos por parte 
das empresas, familias e outros 
organismos públicos ou privados. 

  8.81% 1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B7.1 

2º-EEB7.1.1 - Coñece e 
enumera os métodos 
estáticos (prazo de 
recuperación)e dinámicos 
(criterio do valor actual 
neto) para seleccionar e 
valorar investimentos. 
 

Comprende a utilidade dos métodos 
de selección de inversións e os 
diferencia e clasifica polo seu 
carácter estático ou dinámico, 
valorando as vantaxes e 
inconvenientes de cada un deles.  

  8.81% 1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 
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EE-B7.1 

2º-EEB7.1.2 - Aplica 
métodos estáticos (prazo 
de recuperación) e 
dinámicos (valor actual 
neto), nun suposto 
concreto de selección de 
alternativas de 
investimento para unha 
empresa. 
 
 
 

Resolve casos prácticos de 
valoración de inversións aplicando 
criterios estáticos (Pr) e dinámicos 
(VAN e TIR). 

  8.81% 1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B7.1 

2º-EEB7.1.3 - Explica as 
posibilidades de 
financiamento das 
empresas diferenciando o 
externo e o interno, a 
curto e a longo prazo, así 
como o custo de cada un e 
as implicacións na marcha 
da empresa. 
 
 
 

Valora as diferentes fontes de 
financiación da empresa 
clasificándoas según diversos 
criterios. 

  8.81% 1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B7.1 

2º-EEB7.1.4 - Analiza, nun 
suposto concreto de 
financiamento externo,as 
opcións posibles, os seus 
custos e as variantes de 
amortización. 
 
 
 

Valora as diferentes fontes de 
financiación externas da empresa e 
os seus posibles custos. 

  8.81% 1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B7.1 
2º-EEB7.1.5 - Analiza e 
avalía, a partir dunha 
necesidade concreta, as 

Valora a situación financeira da 
empresa e propón diferentes 
posibilidades de financiación tendo 

  8.81% 1,64% 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  
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posibilidades que teñen as 
empresas de recorrer ao 
mercado financeiro. 
 
 
 

en conta os efectos de cada unha. INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B7.1 

2º-EEB7.1.6 - Valora as 
fontes externas e internas 
de financiamento da 
empresa. 
 
 
 

Identifica, e clasifica as diferentes 
formas de financiación da empresa, 
tanto internas como externas. 

  8.81% 1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B7.1 

2º-EEB7.1.7 - Analiza e 
expresa as opcións 
financeiras que mellor se 
adaptan a un caso 
concreto de necesidade 
financeira. 
 
 
 

Valora a situación financeira da 
empresa e propón diferentes 
posibilidades de financiación tendo 
en conta os efectos de cada unha. 

  8.81% 1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B7.1 

2º-EEB7.1.8 - Aplica os 
coñecementos 
tecnolóxicos á análise e á 
resolución de supostos. 
 
 
 

Utiliza os medios informáticos ou 
dixitais para resolver casos prácticos 
e obter resultados. 

  8.81% 1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B7.1 

2º-EEB7.1.9 - Identifica e 
describe os ciclos da 
actividade da empresa e 
as súas fases. 
 
 
 

Identifica as fases do ciclo de 
explotación da empresa. 

  8.81% 1,64% 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 
Textos escritos. 

EE-B7.1 
2º-EEB7.1.10 - Calcula, 
para un determinado 

Calcula, para un determinado 
suposto práctico, os períodos de 

  8.81% 1,64% 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática.  
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suposto práctico, os 
períodos de maduración 
da empresa, e distingue as 
súas fases. 
 
 
 

maduración da empresa; distingue 
as súas fases e interpreta os 
resultados. 

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario. Proba obxectiva. Resolución de 
exercicios e problemas. Produción oral. Caderno de clase. 

Textos escritos. 

 
 

2.4.- Unidades didácticas e temporalización. 

 
 Os contidos correspondentes a toda a materia agrúpanse nas seguintes unidades didácticas, coa correspondente temporalización: 
 
Unidade 1.- O papel da empresa na economía. Empresa e empresario. 
 
Unidade 2.- Formas  e clases de empresa. 
 
Unidade 3.- A empresa e o seu entorno. 
 
Unidade 4.- O desenrolo das empresas: dimensión e localización. Crecemento. 
 
Unidade 5.- A  dirección e organización da empresa. 
 
Unidade 6.- A dirección de recursos humanos. 
 
Unidade 7.- A función produtiva da empresa. Produtividade, eficiencia e innovación. 
 
Unidade 8.-A función de aprovisionamento. Inventarios.  
 
Unidade 9.- A función comercial da empresa.O financiamento da empresa. 
 
Unidade 10.-O marketing mix.  
 
Unidade 11.- O patrimonio e as contas da empresa. 
 
Unidade 12.- Análise económico e financeiro da empresa. A Fiscalidade da empresa 
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Unidade 13.-Os investimentos na empresa.  
 
Unidade 14.- A financiación na empresa 
 
 A temporalización prevista por trimestres é a seguinte:  
 
1º trimestre: Unidades 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
2º trimestre: Unidades 6, 7, 8, 9, 10. 
 
3º trimestre: Unidades 11,12, 13 e 14  
  
 
 
 

2.5.-  Metodoloxía, materiais e recursos didácticos. 

 
Presencial 

 
 As clases basearanse nas explicacións do profesorado dos contidos anteriormente sinalados, respondendo ás dúbidas que en todo momento plantexen os 
alumnos. Os alumnos traballarán cos apuntes e boletíns que proporcionará o departamento de economía, os cales estarán dispoñibles na Aula Virtual do IES Macías 
o Namorado. O alumnado terá que levar sempre os apuntes a clase. 
 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmaciasonamorado/aulavirtual/ 

 
 Asimesmo, os alumnos poderán utilizar como bibliografía complementaria e de apoio calquera outro libro de texto desta materia doutra editorial, así como 
calquera dicionario económico. 
 
              Tratarase de dar un enfoque práctico e de fomentar o espírito crítico do alumnado utilizando a cotío como material didáctico ou curricular, textos 
xornalísticos da prensa diaria ou especializada, tanto dixital como escrita, así como do material ou gravacións videográficas de espazos televisivos onde se traten 
temas relacionados coa materia e que presenten propostas concretas de actividades que sirvan para vincular os contidos desenvolvidos na aula cos acontecementos 
económicos cotiáns. Consulta de páxinas web de determinados organismos públicos, institucións ou empresas que poden proporcionar información interesante 
para a materia coa finalidade da realización de traballos individuais ou en grupo do alumnado, con exposición oral ou escrita posterior das ideas propias ou dos 
resultados dos traballos realizados.  
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Fomentarase o traballo en equipo e, polo tanto, un bo clima de convivencia. Será moi importante a participación do alumnado no desenvolvemento das clases. 
 
A través da utilización do material didáctico citado anteriormente e xunto coa aula virtual do instituto, esta asignatura contribúe claramente ao fomento da lectura 
e utilización das TICs.  
 
Tamén se tratará de fomentar que o alumnado de Economía utilice a biblioteca do centro, para consultar xornais, revistas, etc. Este departamento mantén 
colaboración coa dinamización da biblioteca e este curso continuará co incremento de fondos bibliográficos e audiovisuais relacionados co mundo da economía e da 
empresa actuais para que os alumnos poidan utilizalos na la realización dos seus traballos e proxectos. 
 
 
Non presencial 
 

Se a evolución da pandemia actual non é favorable e non é posible asistir presencialmente, se impartirá a materia vía telemática. Se establecerán os horarios 
de conexión de clase dentro do horario lectivo seguindo instrucciones do centro educativo. Utilizarase preferiblemente a plataforma Cisco Webex e a Aula Virtual 
MOODLE do IES. Ademáis, se proporcionará ao alumnado un correo electrónico para contactar co profesor en caso de dúbidas. Se terá en conta o risco de fenda 
díxital do alumnado e as posibles situacións de necesidades educativas especiais. En todo caso, se estará a disposición das autoridades educativas para posibles 
adaptacións das programaciones ás novas circunstancias que xurdan. 
 
 
 
 2.6.- Elementos transversais. 

 
 Tendo en conta a metodoloxía e os recursos citados no punto anterior, nesta materia trabállanse en todas as unidades a expresión oral e escrita, a 
comunicación audiovisual, as TICs, a educación cívica e constitucional, especialmente dende o punto de vista da responsabilidade social e corporativa.  
 Con maior profundidade trátase o emprendemento como elemento transversal ao longo de todas as unidades, especialmente na unidade 2,3 e 4, así como a 
igualdade entre homes e mulleres na unidade 5 relativa á xestión de Recursos humanos e motivación, tratando de que o alumno coñeza as medidas que toman as 
institucións públicas pero tamén empresas privadas. 
 
 
 2.7.- Procedemento e instrumentos de avaliación. 
 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado responderá a criterios obxectivos (criterios de avaliación no apartado 2) nos que se valorará, tal como 
indica o Decreto 86/2015, a súa dedicación, esforzo e rendemento. 
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A avaliación será continua, entendendo por tal que se efectuará ao longo de todo o proceso de ensino-aprendizaxe Realizarase unha avaliación inicial para 
ter en conta os coñecementos previos do alumno e farase un seguimento ao longo de todo o curso. 
 O procedemento para acreditar os coñecementos previos consistirá na realización por parte do alumno dunha ficha  o primeiro día de clase na que poderá 
expresarse en relación con cuestións actuais referentes á materia. 
 
 
 

Instrumentos de avaliación 

 
 Como xa sinalamos, os contidos correspondentes á materia de Economía da Empresa repartiranse ao longo das tres avaliacións trimestrais 
 
 Ao remate de cada trimestre realizarase unha proba escrita que acadará todos os contidos impartidos durante ese trimestre. Tamén poderán realizarse 
outras probas periódicas (controis por escrito, traballos individuais ou en grupo, debates, problemas e cuestións plantexadas polo profesor, traballos a través da 
aula virtual) que terán tamén carácter obrigatorio para todo o alumnado, pero cun peso inferior na cualificación trimestral. Por suposto, tamén se terá en conta o 
traballo no aula (participación na clase, traer o material, etc...) e actividades realizadas (resolución de exercicios na aula, na casa e a través da aula virtual do 
instituto). 
 
 

 
 

Cualificación 

 
Cada alumno será cualificado ao rematar cada trimestre atendendo aos criterios e instrumentos antes sinalados cunha nota numérica de 0 a 10, sen 

decimais. Considérase aprobada ou superada a materia se obtén unha cualificación de 5 ou superior. A nota final será a media aritmética das 3 avaliacións. 
 
 As notas das probas escritas suporán un 90% da cualificación final por trimestre e será calculado cunha media aritmética no caso de facer dous exames. O 
10% restante será a valoración dos restantes aspectos sinalados no punto anterior. 
 
 Para ter aprobada a materia a final de curso é necesario ter superadas as tres avaliacións trimestrais; de non ser así, posto que o alumno non acadou os 
obxectivos mínimos na avaliación ordinaria, terá que superar unha proba escrita no mes de Xuño que versará sobre todos os contidos impartidos ao longo do curso. 
A nota final da avaliación ordinaria será a media dos 3 trimestres. 
 
 Se un alumno copia nun exame ou utiliza instrumentos ou medios non autorizados expresamente polo profesorado, suspenderá a avaliación e perderá o 
dereito a realizar a recuperación que se fai despois do remate de cada unha delas. Poderá recuperar a avaliación suspensa na convocatoria de recuperación de final 
de curso (previsiblemente en maio) 
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 2.8.- Criterios de cualificación. 

 

Cada alumno será cualificado ao finalizar cada trimestre atendendo ós criterios e instrumentos de avaliación antes sinalados cunha nota numérica de 0 a 10, 
sen decimais. Considérase aprobada ou superada a materia se obtén unha calificación de 5 ou superior. 

 
Debido á desigualdade temporal das avaliacións, decídese, que na primeira avaliación, fagamos dúas probas teórico-prácticas. O alumnado terá que obter 
unha cualificación mínima de cinco na media aritmética de ditas probas escritas. A proba escrita contará con preguntas teóricas e parte práctica (90% da 
nota de cada avaliación). En cada parte incluirase a teoría impartida no tempo que vai dende a derradeira proba e non se incluise nela. Pola contra, a práctica 
entrará toda a vista ao longo do curso ata a data da proba. O 10% restante da nota a formarán os exercicios resoltos en clase, cos apuntes diante, nas datas 
acordadas con eles, de boletíns que se lle vaia presentando.  
 
Para a segunda e terceira avaliación, debido a desigualdade temporal con respecto á primeira avaliación, o procedemento de avaliación será o seguinte: 
unha única proba teórico-práctica por avaliación, que contará con preguntas teóricas e exercicios prácticos (90% da nota de cada avaliación). O 10% restante 
da nota constará de exercicios resoltos en clase, cos apuntes diante, nas datas acordadas con eles, de boletíns que se lle vaia presentando.  
 
O alumnado que non aprobe unha avaliación ou trimestre, terá ocasión de recuperala nun exame que se realizará durante o trimestre seguinte, 
preferiblemente presencial  e excepcionalmente vía online. 
 
Realizarase, ademais, unha proba escrita ordinaria final á que se podera presentar o alumnado que ainda teña suspensa algunha das avaliacions trimestrais, 
preferiblemente de forma presencial, pero tamen, se fora necesario e como último recurso, tamén se admite a posibilidade dun proba por via online. 
 
O alumnado que non aprobe a materia na convocatoria ordinaria (previsiblemente Mayo), posto que non se acadaron os obxectivos mínimos establecidos, 
terá que superar a materia na avaliación extraordinaria de Xuño, que será unha proba escrita que versará sobre tódolos contidos impartidos ao longo do 
curso. 
 

 2.9.- Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

 
  O alumno para ter superada a materia  terá que: 
 

 Coñecer e interpretar os diversos elementos da empresa, as súas áreas de actividade, os seus tipos, funcións e interrelacións valorando a achega de cada 
un deles segundo o tipo de empresa.  
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 Identificar as principais normas mercantís, laborais e fiscais que regulan as actividades empresariais. Describir as principais formas xurídicas da empresa, 
explicando e entendendo os trazos principias de cada unha delas. 

 

 Identificar os trazos principais do sector e do contorno en que a empresa desenvolve a súa actividade e explicar, a partir deles, as distintas estratexias, 
decisións adoptadas e as posibles implicacións sociais e ambientais das súas decisións. 

 

 Analizar a situación das empresas multinacionais e das PEME, no marco do fenómeno da globalización, identificando os aspectos positivos e negativos 
que o citado fenómeno presenta. Valorar a importancia das cooperativas como impulsoras do desenvolvemento económico e social de Galicia. 

 

 Describir a organización dunha empresa e as súas posibles modificacións e melloras en función do ámbito en que desenvolve a súa actividade. Valorar a 
importancia para as empresas de contar cun sistema organizativo eficiente, como os sistemas de xestión da calidade. 

 

 Describir as técnicas básicas para a xestión dos recursos humanos, os diferentes contratos de traballo, identificando os dereitos e deberes máis 
importantes que as traballadoras e os traballadores teñen derivados da súa relación laboral. 

 

 Coñecer o funcionamento da área de produción dunha empresa e recoñecer a importancia da aplicación das novas tecnoloxías na mellora da 
produtividade. Valorar a importancia da investigación, o desenvolvemento e a innovación como garantes da supervivencia e de crecemento das 
empresas.  

 

 Coñecer os principais sistemas de valoración e xestión dos inventarios. Valorar a súa importancia na contribución aos resultados da empresa.  
 

Búscase que o alumnado valore a importancia e a necesidade dunha correcta xestión dos inventarios e que coñeza os custos asociados a eles. 
Preténdese que coñeza os principais sistemas de valoración de inventarios (FIFO, LIFO, PMP) e da súa xestión; e que determine, para casos sinxelos, o 
nivel de pedido óptimo. 

 

 Determinar, para un caso sinxelo, a estrutura de ingresos e de custos dunha empresa, calcular o seu beneficio e limiar de rendibilidade.  
 

Preténdese valorar se os alumnos adquiriron a capacidade de diferenciar e estruturar os ingresos e custos xerais dunha empresa, determinando o 
beneficio ou perda xerado, así como o limiar de produción e vendas necesario para a xeración de beneficios e a súa supervivencia. 

 

 Analizar as características dos mercados utilizando técnicas de investigación e segmentación destes. Explicar, de acordo con elas, as diferentes políticas 
comerciais que se poden aplicar. 

 

 Recoñecer os datos máis relevantes do balance e da conta de perdas e ganancias, explicar o seu significado, diagnosticar a súa situación a partir da 
información obtida e propoñer medidas para a súa mellora. 
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Preténdese comprobar que as alumnas e os alumnos saiban recoñecer os diferentes elementos destes documentos e o seu significado na empresa. 
Tamén se pretende valorar se son capaces de analizar a situación patrimonial, financeira e económica nun caso sinxelo, detectando desequilibrios e 
propoñendo medidas correctoras destes. 

 

 Buscar, analizar e interpretar información procedente do ámbito empresarial local, galego, español ou internacional, utilizando os recursos materiais 
adecuados e as tecnoloxías da información e da comunicación.  

 

 Describir as posibles fontes de financiamento a que ten acceso unha empresa e, a través dun suposto sinxelo, razoar a elección máis axeitada.  
 

A finalidade deste criterio é comprobar a capacidade de valorar as necesidades de financiamento básicas dunha empresa, así como coñecer e clasificar 
as diferentes fontes de financiamento. Tamén trata de valorar a capacidade de propoñer razoadamente as opcións financeiras que mellor se adaptan a 
un caso concreto, relacionando o financiamento co investimento. 

 

 Valorar distintos proxectos de investimento sinxelos que pode acometer unha empresa e seleccionar, xustificando a decisión, cal resulta a alternativa 
máis vantaxosa, utilizando os métodos do Pay back, VAN e TIR.  

 
 
 2.10.- Medidas de atención á diversidade. 

Na explicación en clase dos estándares de aprendizaxe que poidan ter máis complexidade para o alumnado con dificultades, que adoitan estar relacionados 
coas partes prácticas de resolución e interpretación de problemas, proporanse exercicios de dificultade variable en función das propias necesidades do alumnado, 
así como actividades de ampliación e reforzo.  

O alumnado que non supere algunha das avaliacións trimestrais poderá recuperar na proba escrita de recuperación do seguinte trimestre, e tamén no 
exame final do mes de Mayo, para calquera que chegado ese momento teña algunha parte trimestral sen acadar o mínimo de 5.  

Seguiranse as pautas do Departamento de Orientación do centro para a toma doutras medidas específicas ante problemáticas concretas e acreditadas polas 
institucións ou especialistas pertinentes, como aplicacións de protocolos en caso de alumnos con TDAH ou dislexia. Tamén se fará un seguemento individualizado do 
alumnado repetidor que suspendera materias do departamento no curso anterior. 
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3.- Fundamentos de administración e xestión (2º Bach.) 
 

3.1.- Introdución. 

A administración é un proceso consistente nas actividades de planeamento, organización, execución e control, desempeñadas para determinar e alcanzar os 
obxectivos sinalados co uso de recursos produtivos. Como ciencia trata de planificar e organizar as relacións entre as funcións, os niveis e as actividades, coa 
finalidade de lograr a máxima eficiencia dentro dos plan e os obxectivos sinalados pola empresa. Por xestión entendemos a realización de dilixencias enfocadas á 
obtención dalgún beneficio, empregando os recursos activos da empresa para o logro dos obxectivos Trátase, xa que logo, de estimular entre o alumnado as 
destrezas e as habilidades que permitan pór en marcha e manter un proxecto empresarial a través do estudo das variables que determinan a súa viabilidade. 

Constitúe obxecto de estudo desta materia o conxunto de áreas e funcións nas que se divide a actividade da empresa, tanto no nivel de planificación e definición de 
obxectivos como no nivel de xestión diaria dos recursos e as actividades da empresa que permitan alcanzar o obxectivo de consolidación dun proxecto empresarial, 
todo isto enmarcado dentro da idea de fomentar o espírito emprendedor na educación secundaria. 

Préstase especial atención ao desenvolvemento da creatividade e o espírito de innovación para resolver situacións en diferentes ámbitos, así como a relevancia de 
valorar e percibir o erro de xeito positivo. Incentívase a elaboración de reflexións persoais e a toma de decisións fundamentadas, con independencia do resultado 
final, promóvese o traballo en equipo, mantendo unha comunicación fluída entre as persoas autoras do proxecto compartido, e dáselle un especial impulso á 
utilización de ferramentas informáticas e audiovisuais que axuden á difusión efectiva do proxecto. 

Serán desenvolvidas as capacidades e as habilidades propias da competencia clave de sentido da iniciativa e o espírito emprendedor, ademais de outras vinculadas 
coa comunicación lingüística, a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, a competencia dixital, as competencias sociais e cívicas, 
e a de aprender a aprender. 

A materia estrutúrase en nove bloques: "Innovación empresarial. A idea de negocio: o proxecto de empresa", "A organización interna da empresa. Forma xurídica e 
recursos", "Documentación e trámites para a posta en marcha da empresa", "O plan de aprovisionamento", "Xestión comercial e márketing na empresa", "Xestión 
dos recursos humanos", "Xestión da contabilidade da empresa. Investimento e xestión financeira", "Viabilidade da empresa" e "Presentación da idea de negocio". 

 

3.2.- Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave. 
 

 
Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato 

  

Obxectivos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

 Bloque 1. Innovación empresarial. A idea de negocio: o proxecto de 
empresa 

  

- g 

- h 

- m 

- B1.1. Innovación,
 desenvolvemento económico e 
creación de empresas. 

- B1.1. Relacionar os factores  da 
innovación empresarial coa actividade de 
creación de empresas. 

- FAXB1.1.1. Identifica os aspectos da 
innovación empresarial e explica a súa 
relevancia no desenvolvemento 
económico e na creación de emprego. 

- CSC 

- CSIEE 

Unidade 1 



IES Macías o Namorado. Departamento de Economía. 2022/2023 
 
 

 - 41 - 

- B1.2. Idea de negocio. - FAXB1.1.2. Recoñece experiencias de 
innovación empresarial e analiza os 
elementos de risco que levan aparelladas. 

- CSIEE 

- CAA 

Unidade 1 

- FAXB1.1.3. Valora a importancia da 
tecnoloxía e de internet como factores 
clave de innovación e relaciona a 
innovación coa internacionalización da 
empresa. 

- CD 

- CSIEE 

Unidade 1 

- i 

- l 

- m 

- B1.3. Relación da empresa co contorno. 
Análise do sector. 

- B1.2. Analizar a información  económica 
do sector de actividade empresarial no 
que se situará a empresa. 

- FAXB1.2.1. Analiza o sector empresarial 
onde se desenvolve a idea de negocio. 

- CMCCT 

- CSIEE 

Unidade 1 

- FAXB1.2.2. Realiza unha análise do 
mercado e da competencia para a idea de 
negocio seleccionada. 

- CSIEE 

- CAA 

- CD 

Unidade 1 

- b 

- i 

- l 

- B1.4. Emprendedor e idea de negocio. - B1.3. Seleccionar unha idea de negocio, e 
valorar e argumentar tecnicamente a 
elección. 

- FAXB1.3.1. Explica desde diferentes 
perspectivas a figura do/da 
emprendedor/ a de negocios. 

- CCL 

- CSIEE 

- CSC 

Unidade 1 

 
 
 

 Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato   

Obxectivos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

- m   - FAXB1.3.2. Avalía as repercusións que 
supón elixir unha idea de negocio. 

- CSIEE 

- CSC 

- CAA 

Unidade 1 

- FAXB1.3.3. Analiza as vantaxes e os 
inconvenientes de propostas de ideas de 
negocio realizables. 

- CAA 

- CSIEE 

- CMCCT 

Unidade 1 
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- FAXB1.3.4. Expón os seus puntos de vista, 
mantén unha actitude proactiva e 
desenvolve iniciativa emprendedora. 

- CSIEE 

- CCL 

Unidade 1 

- FAXB1.3.5. Traballa en equipo mantendo 
unha comunicación fluída cos seus 
compañeiros e coas súas compañeiras 
para o desenvolvemento do proxecto de 
empresa. 

- CCL 

- CSIEE 

Unidade 1 

 
Bloque 2. A organización interna da empresa. Forma xurídica e recursos 

  

- a 

- g 

- b 

- i 

- l 

- m 

- B2.1. Planificación empresarial e 
obxectivos. Organización interna. 
Responsabilidade social da empresa. 

- B2.2. Forma xurídica da empresa. 

- B2.3. Dimensión e localización 

- B2.1. Analizar a organización interna da 
empresa, a forma xurídica, a localización 
e os recursos necesarios, e valorar as 
alternativas dispoñibles e os obxectivos 
marcados co proxecto. 

- FAXB2.1.1. Recoñece os obxectivos e os 
fins da empresa, e relaciónaos coa súa 
organización. 

- CSIEE 

- CMCCT 

Unidade 2 

- FAXB2.1.2. Reflexiona sobre o papel da 
responsabilidade social corporativa, e 
valora a existencia dunha ética dos 
negocios. 

- CSC 

- CSIEE 

Unidade 2 

- FAXB2.1.3. Proporciona argumentos que 
xustifican a elección da forma xurídica e 
da localización da empresa. 

- CCL 

- CSC 

- CMCCT 

Unidade 2 

 
Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato 

  

Obxectivos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

   - FAXB2.1.4. Interpreta a información que 
proporciona o organigrama dunha 
empresa e a importancia da descrición de 
tarefas e funcións para cada posto de 
traballo. 

- CSIEE 

- CMCCT 

- CD 

Unidade 2 

- FAXB2.1.5. Realiza unha previsión dos 
recursos necesarios para o 
desenvolvemento do proxecto de 
empresa. 

- CSIEE 

- CAA 

Unidade 2 

 
Bloque 3. Documentación e trámites para a posta en marcha da empresa 
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- a 

- b 

- i 

- l 

- m 

- B3.1. Trámites para a creación e posta en 
marcha dunha empresa. 

- B3.1. Analizar os trámites legais e as 
actuacións necesarias para crear a 
empresa. 

- FAXB3.1.1. Identifica os  diferentes 
trámites legais necesarios para a posta en 
marcha dun negocio e recoñece os 
organismos ante os cales han de 
presentarse os trámites. 

- CSC 

- CMCCT 

- CD 

- CSIEE 

Unidade 3 

- a 

- b 

- i 

- l 

- m 

- p 

- B3.1. Trámites para a creación e posta en 
marcha dunha empresa. 

- B3.2. Xestionar a documentación 
necesaria para a posta en marcha dunha 
empresa. 

- FAXB3.2.1. Interpreta e sabe realizar os 
trámites fiscais, laborais, de Seguridade 
Social e outros para a posta en marcha. 

- CAA 

- CMCCT 

- CD 

Unidade 3 

- FAXB3.2.2. Valora a necesidade do 
cumprimento dos prazos legais para 
efectuar os trámites de creación dun 
negocio. 

- CSC Unidade 3 

 Bloque 4. O plan de aprovisionamento   

- b 

- e 

- g 

- B4.1. Plan de aprovisionamento. 

- B4.2. Xestión de inventarios. 

- B4.1. Establecer os obxectivos e as 
necesidades de aprovisionamento. 

- FAXB4.1.1. Deseña un plan de 
aprovisionamento da empresa. 

- CAA 

- CMCCT 

- CD 

Unidade 4 

 
 

Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato 

  

Obxectivos  
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Unidades 
didácticas 

- i 

- l 

- m 

  - FAXB4.1.2. Aplica métodos de valoración 
de existencias. 

- CMCCT 

- CD 

Unidade 4 

- b 

- e 

- g 

- i 

- l 

- B4.3. Selección de provedores. - B4.2. Realizar procesos de selección de 
provedores analizando as condicións 
técnicas. 

- FAXB4.2.1. Identifica os tipos de 
documentos utilizados para o 
intercambio de información con 
provedores. 

- CCL 

- CMCCT 

- CD 

Unidade 4 

- FAXB4.2.2. Utiliza diferentes fontes para a 
procura de provedores en liña e offline. 

- CD 

- CMCCT 

Unidade 4 
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- m - FAXB4.2.3. Relaciona e compara as ofertas 
de provedores, utilizando diversos 
criterios de selección, e explica as 
vantaxes e os inconvenientes de cada 
unha. 

- CAA 

- CMCCT 

- CD 

Unidade 4 

- b 

- e 

- g 

- i 

- l 

- m 

- B4.4. Xestión de compras. - B4.3. Planificar a xestión das  relacións 
con provedores, aplicando técnicas de 
negociación e comunicación. 

- FAXB4.3.1. Identifica e aplica técnicas de 
negociación e comunicación. 

- CCL 

- CSIEE 

Unidade 4 

- FAXB4.3.2. Recoñece as etapas nun 
proceso de negociación de condicións de 
aprovisionamento. 

- CAA 

- CSIEE 

- CMCCT 

Unidade 4 

 
Bloque 5. Xestión comercial e márketing na empresa 

  

- b 

- e 

- g 

- h 

- i 

- B5.1. Xestión comercial na empresa. Plan 
de márketing. Márketing-mix. 

- B5.2. Análise do mercado e do 
comportamento do/da consumidor/a. 
Atención á clientela. 

- B5.1. Desenvolver a comercialización dos 
produtos ou servizos da empresa e o plan 
de márketing. 

- FAXB5.1.1. Analiza o proceso de 
comercialización dos produtos ou servizos 
da empresa. 

- CSIEE 

- CMCCT 

Unidade 5 

- FAXB5.1.2. Explica as características da 
clientela potencial da empresa e 
identifica o comportamento dos 
competidores desta. 

- CCL 

- CMCCT 

Unidade 5 

 
Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato 

  

Obxectivos  
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Unidades 
didácticas 

- l 

- m 

  
- FAXB5.1.3. Aplica procesos de 

comunicación e habilidades sociais en 
situacións de atención á clientela e 
operacións comerciais. 

- CCL 

- CSC 

- CMCCT 

- CD 

Unidade 5 

- FAXB5.1.4. Realiza unha previsión de 
vendas a curto e a medio prazo, 
manexando a folla de cálculo. 

- CD 

- CMCCT 

Unidade 5 
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- g 

- h 

- i 

- l 

- m 

- B5.3. Produto e prezo - B5.2. Fixar os prezos de comercialización 
dos produtos ou os servizos, e 
comparalos cos da competencia. 

- FAXB5.2.1. Reflexiona sobre as estratexias 
de prezos tendo en conta as 
características do produto ou do servizo, 
e argumenta sobre a decisión do 
establecemento do prezo de venda. 

- CAA 

- CMCCT 

- CSIEE 

Unidade 5 

- a 

- e 

- g 

- h 

- i 

- l 

- m 

- p 

- B5.4. Publicidade e promoción. 

- B5.5. Distribución dos produtos e dos 
servizos da empresa. 

- B5.3. Analizar as políticas de márketing 
aplicadas á xestión comercial. 

- FAXB5.3.1. Elabora un plan de medios 
onde se describan as accións de 
promoción e publicidade para atraer a 
clientela potencial, facendo especial 
fincapé nas aplicadas en internet e 
dispositivos móbiles. 

- CCL 

- CCEC 

- CMCCT 

- CD 

Unidade 5 

- FAXB5.3.2. Valora e explica as canles de 
distribución e venda que pode utilizar a 
empresa. 

- CSIEE 

- CCL 

- CMCCT 

Unidade 5 

 Bloque 6. Xestión dos recursos humanos   

- c 

- e 

- g 

- B6.1. Planificación dos recursos 
humanos. 

- B6.2. Recrutamento e selección de 

- B6.1. Planificar a xestión dos recursos 
humanos. 

- FAXB6.1.1. Avalía as necesidades da 
empresa, e analiza e describe os postos 
de traballo. 

- CSIEE 

- CMCCT 

- CD 

Unidade 6 

 
 

Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato 

  

Obxectivos  
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Unidades 
didácticas 

- h 

- i 

- l 

- m 

persoal. 
 

- FAXB6.1.2. Identifica as fontes de 
recrutamento, así como as fases do 
proceso de selección de persoal. 

- CSIEE 

- CMCCT 

Unidade 6 

- a 

- c 

- e 

- B6.3. Xestión laboral,
 contratación, Seguridade Social e 
nóminas. 

- B6.2. Xestionar a documentación  que 
xera o proceso de selección e 
contratación de persoal, aplicando as 
normas vixentes. 

- FAXB6.2.1. Analiza e aplica para a empresa 
as formalidades e as modalidades
 documentais de 
contratación. 

- CAA 

- CMCCT 

- CD 

Unidade 6 
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- g 

- h 

- i 

- l 

- m 

- FAXB6.2.2. Identifica as subvencións e os 
incentivos á contratación. 

- CMCCT 

- CD 

Unidade 6 

- FAXB6.2.3. Recoñece as obrigas 
administrativas do/da empresario/a ante 
a Seguridade Social. 

- CSC 

- CSIEE 

Unidade 6 

- FAXB6.2.4. Analiza os documentos do 
proceso de retribución e cotización do 
persoal e de xustificación do pagamento. 

- CMCCT 

- CD 

Unidade 6 

 
Bloque 7. Xestión da contabilidade da empresa 

  

- g 

- i 

- l 

- m 

- B7.1. Fundamentos de
 contabilidade financeira. 

- B7.2. Plan Xeral de Contabilidade. 

- B7.3. Ciclo contable. 

- B7.4. Fiscalidade da empresa: liquidación 
e rexistro contable. 

- B7.1. Contabilizar os feitos contables 
derivados das operacións da empresa, 
cumprindo os criterios establecidos no 
Plan Xeral de Contabilidade (PXC). 

- FAXB7.1.1. Opera cos elementos 
patrimoniais da empresa, valora a 
metodoloxía contable e explica o papel 
dos libros contables. 

- CAA 

- CMCCT 

- CD 

Unidade 7 

- FAXB7.1.2. Analiza e representa os 
principais feitos contables da empresa. 

- CSIEE 

- CD 

- CMCCT 

Unidade 7 

- FAXB7.1.3. Identifica o concepto de 
amortización e procede ao seu rexistro 
contable. 

- CMCCT 

- CD 

Unidade 7 

 
Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato 

  

Obxectivos  
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Unidades 
didácticas 

   
- FAXB7.1.4. Analiza e asigna os gastos e os 

ingresos ao exercicio económico ao que 
correspondan, con independencia das 
súas datas de pagamento ou cobramento. 

- CMCCT 

- CD 

- CSIEE 

Unidade 7 

- FAXB7.1.5. Distingue as fases do ciclo 
contable, analiza o proceso contable de 
pechamento de exercicio e determina o 
resultado económico obtido pola 
empresa. 

- CMCCT 

- CD 

Unidade 7 
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- FAXB7.1.6. Analiza as obrigas contables e 
fiscais, e a  documentación 
correspondente á declaración-liquidación 
dos impostos. 

- CSC 

- CMCCT 

- CD 

Unidade 7 

- FAXB7.1.7. Manexa a nivel básico unha 
aplicación informática de contabilidade, 
onde realiza todas as operacións 
necesarias e presenta o proceso contable 
correspondente a un ciclo económico. 

- CD 

- CMCCT 

Unidade 7 

 
Bloque 8. Investimento e xestión financeira. Viabilidade da empresa 

  

- g 

- i 

- l 

- m 

- B8.1. Estrutura económica e financeira da 
empresa. Equilibrio patrimonial. 

- B8.2. Planificación financeira da empresa. 
Novas formas de financiamento. 

- B8.1. Determinar o  investimento 
necesario e as necesidades financeiras 
para a empresa, identificando as 
alternativas de financiamento posibles. 

- FAXB8.1.1. Elabora un plan de 
investimentos da empresa, que inclúa o 
activo non corrente e o corrente. 

- CSIEE 

- CAA 

- CMCCT 

Unidade 8 

- FAXB8.1.2. Analiza e selecciona as fontes 
de financiamento da empresa. 

- CMCCT 

- CD 

Unidade 8 

- FAXB8.1.3. Recoñece as necesidades de 
financiamento da empresa. 

- CSIEE Unidade 8 

 
 

 

 

Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato 

  

Obxectivos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

- a 

- g 

- h 

- i 

- l 

- m 

- B8.3. Métodos de selección e valoración 
de investimentos. 

- B8.4. Análise da viabilidade da empresa. 

- B8.5. Solvencia e liquidez na empresa. 
Previsións de tesouraría. 

- B8.2. Avaliar a viabilidade da empresa, de 
acordo con diferentes tipos de análise. 

- FAXB8.2.1. Determina e explica a 
viabilidade da empresa, tanto a nivel 
económico e financeiro como a nivel 
comercial e ambiental. 

- CSIEE 

- CSC 

- CCL 

Unidade 8 

- FAXB8.2.2. Aplica métodos de selección de 
investimentos e analiza os investimentos 
necesarios para a posta en marcha. 

- CSIEE 

- CMCCT 

- CD 

Unidade 8 
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- FAXB8.2.3. Elabora estados de previsión 
de tesouraría e explica alternativas para a 
resolución de problemas puntuais de 
tesouraría. 

- CMCCT 

- CD 

Unidade 8 

- a 

- b 

- g 

- h 

- i 

- l 

- m 

- p 

- B8.6. Custo e selección de fontes 
financeiras. Axudas á creación de 
empresas en Galicia. 

- B8.7. Morosidade empresarial. 

- B8.3. Analizar e verificar o acceso ás 
fontes de financiamento para a posta en 
marcha do negocio. 

- FAXB8.3.1. Valora as fontes de 
financiamento, así como o custo do 
financiamento e as axudas financeiras e 
subvencións. 

- CAA 

- CMCCT 

- CD 

Unidade 8 

- FAXB8.3.2. Comprende o papel dos 
intermediarios financeiros na actividade 
cotiá das empresas e na sociedade actual. 

- FAXB8.3.3. Distingue o papel dos 
intermediarios financeiros na actividade 
cotiá das empresas e na sociedade actual. 

- CSC 

- CMCCT 

- CD 

Unidade 8 

- FAXB8.3.4. Valora a importancia, no 
mundo empresarial, de responder en 
prazo aos compromisos de pagamento 
adquiridos. 

- CSC 

- CSIEE 

Unidade 8 

 
Bloque 9. Presentación da idea de negocio 

  

- b 

- e 

- g 

- B9.1. Plan de negocio. Técnicas de 
presentación e edición do plan de 
negocio. 

- B9.1. Expor e comunicar publicamente o 
proxecto de empresa. 

- FAXB9.1.1. Utiliza
 habilidades 
comunicativas e técnicas para atraer a 
atención na exposición pública do 
proxecto de empresa. 

- CCL 

- CD 

- CSIEE 

Unidade 9 

 
Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato 

  

Obxectivos  
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Unidades 
didácticas 

- i 

- l 

- m 
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- b 

- d 

- e 

- g 

- i 

- l 

- m 

- B9.2. Ferramentas audiovisuais para a 
presentación de proxectos. 

- B9.2. Utilizar ferramentas  informáticas 
que apoian a comunicación e a 
presentación do proxecto. 

- FAXB9.2.1. Manexa ferramentas 
informáticas e audiovisuais atractivas que 
axudan a unha difusión efectiva do 
proxecto. 

- CD 

- CCL 

- CMCCT 

Unidade 9 

 
 

3.3.-  Temporalización, ponderación e instrumentos de avaliación dos estándares do curso. 

 

 

 
Criterio de 
avaliación 

 

Estándares 
Grao mínimo para superar a 
área 
Indicador mínimo de logro 

T 1 
 

% de 
peso 

T 2 
 

% de 
peso 

T 3 
 

% de 
peso 

 
% peso 

no curso 

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN 

Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación (%) 

Bloque 1: Innovación empresarial. A idea de negocio: o proxecto de empresa 

 
 
 
FAX-B1.1 

2º-FAXB1.1.1 - Identifica os 
aspectos da innovación 
empresarial e explica a súa 
relevancia no 
desenvolvemento económico e 
na creación de emprego. 

 

Comprende a importancia do 
I+D+i para o desenvolvemento 
económico e a creación de 
emprego. 

 
 
 

4,55% 

   
 
 

1,75% 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 
 

FAX-B1.1 

2º-FAXB1.1.2 - Recoñece 
experiencias de innovación 
empresarial e analiza os 
elementos de risco que levan 
aparelladas. 

 
 
Analiza diferentes propostas de 
innovación e os seus riscos. 

 
 

4,55% 

   
 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 
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FAX-B1.1 

2º-FAXB1.1.3 - Valora a 
importancia da tecnoloxía e de 
internet como factores clave de 
innovación e relaciona a 
innovación coa 
internacionalización da 
empresa. 

 
Comprende a innovación como 
motor do desenvolvemento 
nacional e internacional da 
empresa e a relación existente 
entre novas tecnoloxías e 
innovación. 

 
 
 

4,55% 

   
 
 

1,75% 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 
 
FAX-B1.2 

2º-FAXB1.2.1 - Analiza o sector 
empresarial onde se 
desenvolve a idea de negocio. 

 
Coñece os diferentes sectores de 
actividade e as súas 
características. 

 
 

4,55% 

   
 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

FAX-B1.2 2º-FAXB1.2.2 - Realiza unha Identifica e analiza o mercado e 4,55%   1,75% PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 

 análise do mercado e da 
competencia para a idea de 
negocio seleccionada. 

os competidores para cada posible 
idea de negocio. 

    específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 

 

FAX-B1.3 

2º-FAX1.3.1 - Explica desde 
diferentes perspectivas a figura 
do/da emprendedor/a de 
negocios. 

 

Comprende e explica o concepto 
de emprendedor desde diferentes 
puntos de vista. 

 

 

   4,55% 

   

 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 

 

FAX-B1.3 

2º-FAX1.3.2 - Avalía as 
repercusións que supón elixir 
unha idea de negocio. 

 

Analiza varias ideas de negocia, as 
compara e elixe a mais adecuada 
para cada caso. 

 

 

   4,55% 

   

 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 

 

FAX-B1.3 

2º-FAX1.3.3 - Analiza as vantaxes 
e os inconvenientes de 
propostas de ideas de negocio 
realizables. 

 

Valora as diferentes ideas de 
negocio e as analiza para escoller 
a mais adecuada. 

 

 

   4,55% 

   

 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 

 

2º-FAX1.3.4 - Expón os seus 
puntos de vista, mantén unha 

Analiza obxectivamente os datos 
para expoñer os seu punto de 

 

 

   

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 
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FAX-B1.3 actitude proactiva e desenvolve 
iniciativa emprendedora. 

vista e defendelo 
argumentadamente. 

    4,55% 1,75%  

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 

 

 

 

FAX-B1.3 

2º-FAX1.3.5 - Traballa en equipo 
mantendo unha comunicación 
fluída cos seus compañeiros e 
coas súas compañeiras para o 
desenvolvemento do proxecto 
de empresa. 

 

 

É capaz de coordinarse e traballar 
en equipo, contribuíndo aos 
obxectivos globais e respectando 
as opinións do grupo. 

 

 

   4,55% 

   

 

 

 

1,75% 

 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

Bloque 2: A organización interna da empresa. Forma xurídica e recursos 

FAX-B2.1 
2º-FAXB2.1.1 - Recoñece os 
obxectivos e os fins da 

Comprende os diferentes 
obxectivos das empresas en 

4,55% 
  

1,75% 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 
empresa, e relaciónaos coa 
súa organización. 

función da súa tipoloxía 
(publicas, privadas, mixtas) 

 
  

 
 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 

 

 

FAX-B2.1 

2º-FAXB2.1.2 - Reflexiona 
sobre o papel da 
responsabilidade social 
corporativa, e valora a 
existencia dunha ética dos 
negocios. 

Valorar a importancia de 
respectar a lei e, sobre todo, 
en materia social e 
medioambiental. 
Comprende a importancia 
de establecer códigos éticos 
de conduta nas empresas 
mais esixentes que a propia 
lei. 

 

 

 

   4,55% 

  
 

 

 

1,75% 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 

 

FAX-B2.1 

2º-FAXB2.1.3 - Proporciona 
argumentos que xustifican a 
elección da forma xurídica e 
da localización da empresa. 

 

 

Razoa a forma xurídica mais 
axeitada para cada caso. 

 

 

   4,55% 

  
 

 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 

 

 

2º-FAXB2.1.4 - Interpreta a 
información que 
proporciona o organigrama 
dunha empresa e a 
importancia da descrición 

 

 

Comprende a función do 
organigrama da empresa e a 
súa información. 

 

   4,55% 

  
 

 

 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
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FAX-B2.1 
de tarefas e funcións para 
cada posto de traballo. 1,75% 

Investigacións. Portfolio. 

 

 

 

FAX-B2.1 

2º-FAXB2.1.5 - Realiza unha 
previsión dos recursos 
necesarios para o 
desenvolvemento do 
proxecto de empresa. 

 

 

Enumera os recursos 
necesarios para desenvolver 
un proxecto empresarial. 

 

   4,55% 

  
 

 

 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

Bloque 3: Documentación e trámites para a posta en marcha da empresa 

 
 
 
FAX-B3.1 

2º-FAXB3.1.1 - Identifica os 
diferentes trámites legais 
necesarios para a posta en 
marcha dun negocio e 
recoñece os organismos ante 
os cales han de presentarse os 
trámites. 

 
Busca a través de internet os 
trámites legais para crear unha 
empresa os identifica xunto cos 
organismos públicos onde se 
teñen que realizar. 

   
 
 

6,67% 

 
 
 

1,75% 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

        

 
 
FAX-B3.2 

2º-FAXB3.2.1 - Interpreta e 
sabe realizar os trámites 
fiscais, laborais, de Seguridade 
Social e outros para a posta en 
marcha. 

 
Completa os impresos de posta en 
marcha da empresa e coñece onde 
e como presentalos. 

   
 
6,67% 

 
 
1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 
 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 
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FAX-B3.2 

2º-FAXB3.2.2 - Valora a 
necesidade do cumprimento 
dos prazos legais para efectuar 
os trámites de creación dun 
negocio. 

 

 

Coñecer os prazos dos trámites de 
constitución da empresa. 

   
 
 
6,67% 

 
 
 
1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

Bloque 4: O plan de aprovisionamento 

 
 
FAX-B4.1 

2º-FAXB4.1.1 - Deseña un plan 
de aprovisionamento da 
empresa. 

 
 
Elabora un plan sinxelo de 
aprovisionamento da empresa. 

  
 

5% 

  
 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 
 
FAX-B4.1 

 
2º-FAXB4.1.2 - Aplica métodos 
de valoración de existencias. 

 
 
Coñece e sabe aplicar o FIFO e o 
prezo medio ponderado. 

  
 

5% 

  
 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 
 
FAX-B4.2 

2º-FAXB4.2.1 - Identifica os 
tipos de documentos utilizados 
para o intercambio de 
información con provedores. 

 
Recoñece os documentos 
utilizados cos provedores 
(pedido, albarán, factura, ...) 

  
 

5% 

  
 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 
 
FAX-B4.2 

2º-FAXB4.2.2 - Utiliza 
diferentes fontes para a 
procura de provedores en liña 
e offline. 

 
Coñece onde buscar provedores 
e subministradores de bens e 
servizos. 

  
 

5% 

  
 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

FAX-B4.2 
2º-FAXB4.2.3 - Relaciona e 
compara as ofertas de 

Utiliza criterios obxectivos para 
elixir entre as ofertas dos 

 
5% 

 
1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 
provedores, utilizando 
diversos criterios de 
selección, e explica as 
vantaxes e os 
inconvenientes de cada 

provedores.  
 

 
 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 
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unha. 

 

 

FAX-B4.3 

2º-FAXB4.3.1 - Identifica e 
aplica técnicas de 
negociación e 
comunicación. 

 

 

Coñece as técnicas de 
negociación e comunicación. 

 
 

     5% 

 
 

 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 

 

FAX-B4.3 

2º-FAXB4.3.2 - Recoñece as 
etapas nun proceso de 
negociación de condicións 
de aprovisionamento. 

 

Recoñece as etapas nun 
proceso de negociación de 
condicións de 
aprovisionamento. 

    
 

     5% 

 
 

 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

Bloque 5: Xestión comercial e márketing na empresa 

 
 
FAX-B5.1 

2º-FAXB5.1.1 - Analiza o 
proceso de comercialización 
dos produtos ou servizos da 
empresa. 

 
Describe e analiza o proceso de 
comercialización dos produtos 
ou servizos dunha empresa. 

 
 

 

 
 
   5% 

  
 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 
 
 
FAX-B5.1 

2º-FAXB5.1.2 - Explica as 
características da clientela 
potencial da empresa e 
identifica o comportamento 
dos competidores desta. 

 
 
Identifica aos clientes potenciais 
da empresa e aos seus 
competidores. 

 
 
 

 

 
 
 
    5% 

  
 
 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 
 
 
FAX-B5.1 

2º-FAXB5.1.3 - Aplica procesos 
de comunicación e habilidades 
sociais en situacións de 
atención á clientela e 
operacións comerciais. 

 
 
Coñece os procesos e técnicas de 
comunicación con clientes. 

 
 
 

 

 
 
 
     5% 

  
 
 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

FAX-B5.1 
2º-FAXB5.1.4 - Realiza unha 
previsión de vendas a curto e a 

Utiliza a folla de cálculo para 
facer unha estimación das ventas  

     5%  
1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 
medio prazo, manexando a folla 
de cálculo. 

da empresa. 
 

  
 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 
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FAX-B5.2 

2º-FAXB5.2.1 - Reflexiona sobre 
as estratexias de prezos tendo 
en conta as características do 
produto ou do servizo, e 
argumenta sobre a decisión do 
establecemento do prezo de 
venda. 

 

 

 

Coñece as diferentes estratexias 
de prezos e razoa adecuadamente 
o seu uso. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
     5% 

 
 

 

 

 

1,75% 

 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 

 

 

 

FAX-B5.3 

2º-FAXB5.3.1 - Elabora un plan 
de medios onde se describan as 
accións de promoción e 
publicidade para atraer a 
clientela potencial, facendo 
especial fincapé nas aplicadas 
en internet e dispositivos 
móbiles. 

 

 

Coñece as técnicas de 
comunicación dunha empresa coa 
súa posible clientela. Utiliza as 
técnicas de comunicación a través 
de internet. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
      5% 

 
 

 

 

 

1,75% 

 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 

 

FAX-B5.3 

2º-FAXB5.3.2 - Valora e explica 
as canles de distribución e 
venda que pode utilizar a 
empresa. 

Coñece as canles de distribución e 
as súas características. Valora 
razoadamente cal é o mais 
axeitado para cada caso. 

 

 

 

 
 
     5% 

 
 

 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

Bloque 6: Xestión dos recursos humanos 

 
 
FAX-B6.1 

2º-FAXB6.1.1 - Avalía as 
necesidades da empresa, e 
analiza e describe os postos de 
traballo. 

Valora as necesidades de 
persoal da empresa e describe 
as características dos postos de 
traballo. 

  
 

5% 

  
 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 
 
FAX-B6.1 

2º-FAXB6.1.2 - Identifica as 
fontes de recrutamento, así 
como as fases do proceso de 
selección de persoal. 

Coñece diferentes fontes de 
recrutamento e as fases do 
proceso de selección de 
persoal. 

  
 

5% 

  
 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 
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FAX-B6.2 

2º-FAXB6.2.1 - Analiza e 
aplica para a empresa as 
formalidades e as 
modalidades documentais de 
contratación. 

 

Coñece as diferentes 
modalidades de contrato e 
as súas formalidades. 

  
 
     5% 

  
 
1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 
 
FAX-B6.2 

2º-FAXB6.2.2 - Identifica as 
subvencións e os incentivos á 
contratación. 

Coñece diferentes 
subvencións e incentivos á 
contratación laboral e sabe 
onde buscar esa 
información. 

  
 
     5% 

  
 
1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 
 
FAX-B6.2 

2º-FAXB6.2.3 - Recoñece as 
obrigas administrativas do/da 
empresario/a ante a 
Seguridade Social. 

 

 

Coñece as obrigas da 
empresa coa Seguridade 
Social. 

  
 
    5% 

  
 
1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 
 
 
FAX-B6.2 

2º-FAXB6.2.4 - Analiza os 
documentos do proceso de 
retribución e cotización do 
persoal e de xustificación do 
pagamento. 

 

Coñece os impresos 
utilizados no proceso de 
retribución e cotización do 
persoal e de xustificación do 
pagamento. 

  
 
 
     5% 

  
 
 
1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

Bloque 7: Xestión da contabilidade da empresa 

 
 

 
FAX-B7.1 

2º-FAXB7.1.1 - Opera cos 
elementos patrimoniais da 
empresa, valora a metodoloxía 
contable e explica o papel dos 
libros contables. 

Identifica os diferentes 
elementos patrimoniais da 
empresa, coñece a que masa 
patrimonial pertence cada un e 
valora a importancia dos 
diferentes libros contables. 

 
 
 
     4,55% 

 
 

 
 

  
 

 
1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 
 
FAX-B7.1 

2º-FAXB7.1.2 - Analiza e 
representa os principais feitos 
contables da empresa. 

 
Analiza e representa os 
principais feitos contables da 
empresa. 

 
 
    4,55% 

 
 

 

  
 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 
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FAX-B7.1 
2º-FAXB7.1.3 - Identifica o 
concepto de amortización e 

Comprende o concepto e a 
utilidade da amortización así 

    4,55% 
 

 
1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 
procede ao seu rexistro 
contable. 

como o seu rexistro contable.  
 

 
 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 

 

 

FAX-B7.1 

2º-FAXB7.1.4 - Analiza e 
asigna os gastos e os 
ingresos ao exercicio 
económico ao que 
correspondan, con 
independencia das súas 
datas de pagamento ou 
cobramento. 

 

 

Comprende e diferencia os 
conceptos de ingreso, gasto, 
cobro e pago. 

 
 
 
   4,55% 

 

 

 

 

 
 

 

 

1,75% 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 

 

 

 

FAX-B7.1 

2º-FAXB7.1.5 - Distingue as 
fases do ciclo contable, 
analiza o proceso contable 
de pechamento de exercicio 
e determina o resultado 
económico obtido pola 
empresa. 

 

 

Coñece o ciclo contable, 
comprende as súas fases e 
coñece os pasos que hai que 
realizar para calcular o 
resultado da empresa. 

 
 
 
 
   4,55% 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1,75% 

 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 

 

 

FAX-B7.1 

2º-FAXB7.1.6 - Analiza as 
obrigas contables e fiscais, e 
a documentación 
correspondente á 
declaración- liquidación dos 
impostos. 

 

Coñece a normativa contable 
e fiscal mais relevante e as 
obrigas que dela se derivan 
para a empresa. 

 
 
    4,55% 

 

 

 

 

 
 

 

 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 

 

 

 

FAX-B7.1 

2º-FAXB7.1.7 - Manexa a 
nivel básico unha aplicación 
informática de 
contabilidade, onde realiza 
todas as operacións 
necesarias e presenta o 
proceso contable 
correspondente a un ciclo 
económico. 

 

 

 

Coñece algunha aplicación 
informática de contabilidade 
e comprende a súa función e 
utilidade. 

 
 
 
 
    4,55% 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1,75% 

 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 
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Bloque 8: Investimento e xestión financeira. Viabilidade da empresa 

FAX-B8.1 
2º-FAXB8.1.1 - Elabora un plan 
de investimentos da empresa, 

Elabora un plan de 
investimentos da empresa, que 

  
6,67% 1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 
que inclúa o activo non 
corrente e o corrente. 

inclúa o activo non corrente e o 
corrente. 

  
  

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 

 

FAX-B8.1 

2º-FAXB8.1.2 - Analiza e 
selecciona as fontes de 
financiamento da empresa. 

 

Analiza as fontes de 
financiamento da empresa e as 
diferencia. 

  
 

 

6,67% 

 

 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 

 

FAX-B8.1 

2º-FAXB8.1.3 - Recoñece as 
necesidades de financiamento 
da empresa. 

 

 

Recoñece as necesidades de 
financiamento da empresa. 

  
 

   6,67% 

 

 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 

 

 

FAX-B8.2 

2º-FAXB8.2.1 - Determina e 
explica a viabilidade da 
empresa, tanto a nivel 
económico e financeiro como a 
nivel comercial e ambiental. 

 

 

Razoa sobre a viabilidade 
financeira e comercial da 
empresa. 

  
 

   6,67% 

 

 

 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 

 

 

FAX-B8.2 

2º-FAXB8.2.2 - Aplica métodos 
de selección de investimentos 
e analiza os investimentos 
necesarios para a posta en 
marcha. 

 

 

Aplica o VAN e a TIR para 
seleccionar investimentos. 

  
 

   6,67% 

 

 

 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 

 

 

FAX-B8.2 

2º-FAXB8.2.3 - Elabora estados 
de previsión de tesouraría e 
explica alternativas para a 
resolución de problemas 
puntuais de tesouraría. 

 

 

Comprende a importancia das 
previsións de cobros e pagos e 
propón posibles solucións. 

  
 

   6,67% 

 

 

 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 
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FAX-B8.3 

2º-FAXB8.3.1 - Valora as fontes 
de financiamento, así como o 
custo do financiamento e as 
axudas financeiras e 
subvencións. 

 

 

Identifica diferentes fontes de 
financiación e o seu custo. 

  
 

    6,67% 

 

 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 
    

  
 

 

 

 

FAX-B8.3 

2º-FAXB8.3.2 - Comprende o 
papel dos intermediarios 
financeiros na actividade cotiá 
das empresas e na sociedade 
actual. 

 

 

Enumera diferentes 
intermediarios financeiros. 

  
 

   6,67% 

 

 

 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 

 

 

FAX-B8.3 

2º-FAXB8.3.3 - Distingue o 
papel dos intermediarios 
financeiros na actividade cotiá 
das empresas e na sociedade 
actual. 

 

 

Comprende o papel dos 
intermediarios financeiros. 

  
 

   6,67% 

 

 

 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 

 

 

FAX-B8.3 

2º-FAXB8.3.4 - Valora a 
importancia, no mundo 
empresarial, de responder en 
prazo aos compromisos de 
pagamento adquiridos. 

 

 

Comprende a importancia de 
pagar as débedas dentro do 
prazo comprometido. 

  
 

 

   6,67% 

 

 

 

1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

Bloque 9: Presentación da idea de negocio 

 
 

 
FAX-B9.1 

2º-FAXB9.1.1 - Utiliza 
habilidades comunicativas e 
técnicas para atraer a atención 
na exposición pública do 
proxecto de empresa. 

Utiliza habilidades 
comunicativas e técnicas para 
atraer a atención na exposición 
pública do proxecto de 
empresa. 

   
 

 
6,67% 

 
 

 
1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 
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FAX-B9.2 

2º-FAXB9.2.1 - Manexa 
ferramentas informáticas e 
audiovisuais atractivas que 
axudan a unha difusión efectiva 
do proxecto. 

 
Utiliza ferramentas 
informáticas e audiovisuais 
para a exposición do seu 
proxecto. 

   
 

 
6,67% 

 
 

 
1,75% 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Probas 
específicas. Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 
Investigacións. Portfolio. 

 
 

3.4.- Unidades didácticas e temporalización. 

 
 Os contidos correspondentes a toda a materia agrúpanse nas seguintes unidades didácticas, coa correspondente temporalización: 
 
Bloque 1. Innovacion empresarial. A idea de negocio: o proxecto de empresa 
Bloque 2. A organizacion interna da empresa. Forma xuridica e recursos 
Bloque 3. Documentacion e tramites para a posta en marcha da empresa 
Bloque 4. O plan de aprovisionamento 
Bloque 5. Xestion comercial e marketing na empresa 
Bloque 6. Xestion dos recursos humanos 
Bloque 7. Xestion da contabilidade da empresa 
Bloque 8. Investimento e xestion financeira. Viabilidade da empresa 
Bloque 9. Presentacion da idea de negocio 
 
 A temporalización prevista por trimestres é a seguinte:  
 
1º trimestre: Unidades 1, 2 e 3 
 
2º trimestre: Unidades 4, 5 e 6 
 
3º trimestre: Unidades 7, 8 e 9 
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3.5-  Metodoloxía, materiais e recursos didácticos. 

 
Presencial 

 
 As clases basearanse nas explicacións do profesorado dos contidos anteriormente sinalados, respondendo ás dúbidas que en todo momento plantexen os 
alumnos. Os alumnos traballarán cos apuntes e boletíns que proporcionará o departamento de economía, os cales estarán dispoñibles na Aula Virtual do IES Macías 
o Namorado. O alumnado terá que levar sempre os apuntes a clase. 
 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmaciasonamorado/aulavirtual/ 
  

 
 Asimesmo, os alumnos poderán utilizar como bibliografía complementaria e de apoio calquera outro libro de texto desta materia doutra editorial, así como 
calquera dicionario económico. 
 
              Tratarase de dar un enfoque práctico e de fomentar o espírito crítico do alumnado utilizando a cotío como material didáctico ou curricular, textos 
xornalísticos da prensa diaria ou especializada, tanto dixital como escrita, así como do material ou gravacións videográficas de espazos televisivos onde se traten 
temas relacionados coa materia e que presenten propostas concretas de actividades que sirvan para vincular os contidos desenvolvidos na aula cos acontecementos 
económicos cotiáns. Consulta de páxinas web de determinados organismos públicos, institucións ou empresas que poden proporcionar información interesante 
para a materia coa finalidade da realización de traballos individuais ou en grupo do alumnado, con exposición oral ou escrita posterior das ideas propias ou dos 
resultados dos traballos realizados.  
 
Fomentarase o traballo en equipo e, polo tanto, un bo clima de convivencia. Será moi importante a participación do alumnado no desenvolvemento das clases. 
 
A través da utilización do material didáctico citado anteriormente e xunto coa aula virtual do instituto, esta asignatura contribúe claramente ao fomento da lectura 
e utilización das TICs.  
 
Tamén se tratará de fomentar que o alumnado de Economía utilice a biblioteca do centro, para consultar xornais, revistas, etc. Este departamento mantén 
colaboración coa dinamización da biblioteca e este curso continuará co incremento de fondos bibliográficos e audiovisuais relacionados co mundo da economía e da 
empresa actuais para que os alumnos poidan utilizalos na la realización dos seus traballos e proxectos. 
 
 
Non presencial 
 

Se a evolución da pandemia actual non é favorable e non é posible asistir presencialmente, se impartirá a materia vía telemática. Se establecerán os horarios 
de conexión de clase dentro do horario lectivo seguindo instrucciones do centro educativo. Utilizarase preferiblemente a plataforma Cisco Webex e a Aula Virtual 
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MOODLE do IES. Ademáis, se proporcionará ao alumnado un correo electrónico para contactar co profesor en caso de dúbidas. Se terá en conta o risco de fenda 
díxital do alumnado e as posibles situacións de necesidades educativas especiais. En todo caso, se estará a disposición das autoridades educativas para posibles 
adaptacións das programaciones ás novas circunstancias que xurdan. 
 
 
 
 3.6.- Elementos transversais. 

 
 Tendo en conta a metodoloxía e os recursos citados no punto anterior, nesta materia trabállanse en todas as unidades a expresión oral e escrita, a 
comunicación audiovisual, as TICs, a educación cívica e constitucional, especialmente dende o punto de vista da responsabilidade social e corporativa.  
 Con maior profundidade trátase o emprendemento como elemento transversal ao longo de todas as unidades, así como a igualdade entre homes e mulleres 
na unidade 6 relativa á xestión de Recursos humanos e motivación, tratando de que o alumno coñeza as medidas que toman as institucións públicas pero tamén 
empresas privadas. 
 
 
 3.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado responderá a criterios obxectivos (criterios de avaliación no apartado 3) nos que se valorará, tal como 
indica o Decreto 86/2015, a súa dedicación, esforzo e rendemento. 

A avaliación será continua, entendendo por tal que se efectuará ao longo de todo o proceso de ensino-aprendizaxe Realizarase unha avaliación inicial para 
ter en conta os coñecementos previos do alumno e farase un seguimento ao longo de todo o curso. 
 O procedemento para acreditar os coñecementos previos consistirá na realización por parte do alumno dunha ficha  o primeiro día de clase na que poderá 
expresarse en relación con cuestións actuais referentes á materia. 
 
 
 

Instrumentos de avaliación 

 
 Como xa sinalamos, os contidos correspondentes á materia de Fundamentos de administración e xestión repartiranse ao longo das tres avaliacións 
trimestrais 
 

Ao remate de cada trimestre realizarase unha proba escrita que acadará todos os contidos impartidos durante ese trimestre. O alumnado organizado en 

grupos de traballos irá facendo un proxecto empresarial que irá desenvolvendo ao longo do curso. Tamén poderán realizarse outras probas periódicas (controis por 
escrito, traballos individuais ou en grupo, debates, problemas e cuestións plantexadas polo profesor, traballos a través da aula virtual) que terán tamén carácter 
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obrigatorio para todo o alumnado, pero cun peso inferior na cualificación trimestral. Por suposto, tamén se terá en conta o traballo no aula (participación na clase, 
traer o material, etc...) e actividades realizadas (resolución de exercicios na aula, na casa e a través da aula virtual do instituto). 

A nota final dos alumnos por avaliación, derivase das probas escritas e do traballo individual e en equipo nas súas diferentes formas, atendendo á seguinte 
porcentaxe: 

 

40% Probas escritas 

40% Proxecto empresarial 
20% Actividades realizadas na aula, traballos, proxectos de investigación…. 
 

Para levar a cabo a aplicación destes porcentaxes, o alumno na media das probas escritas debe obter como mínimo unha cualificación de cinco. 
 

Cualificación 

 
Cada alumno será cualificado ao rematar cada trimestre atendendo aos criterios e instrumentos antes sinalados cunha nota numérica de 0 a 10, sen 

decimais. Considérase aprobada ou superada a materia se obtén unha cualificación de 5 ou superior. A nota final será a media aritmética das 3 avaliacións. 
 
 Para ter aprobada a materia a final de curso é necesario ter superadas as tres avaliacións trimestrais; de non ser así, posto que o alumno non acadou os 
obxectivos mínimos, terá que superar unha proba escrita (previsiblemente principios de Maio) que versará sobre todos os contidos impartidos ao longo do curso. A 
nota final da materia será a media dos 3 trimestres. 
Para ter aprobada a materia a final de curso é necesario ter superadas as tres avaliacións trimestrais; de non ser así, posto que o alumno non acadou os obxectivos 
mínimos na avaliación ordinaria, terá que superar unha proba escrita extraordinaria no mes de Xuño que versará sobre todos os contidos impartidos ao longo do 
curso. A nota final da avaliación ordinaria será a media dos 3 trimestres. 
 
 Se un alumno copia nun exame ou utiliza instrumentos ou medios non autorizados expresamente polo profesorado, suspenderá a avaliación e perderá o 
dereito a realizar a recuperación que se fai despois do remate de cada unha delas. Poderá recuperar a avaliación suspensa na convocatoria de recuperación de final 
de curso en Mayo. 
 
 
 3.8.- Criterios de cualificación. 

 

Cada alumno será cualificado ao finalizar cada trimestre atendendo ós criterios e instrumentos de avaliación antes sinalados cunha nota numérica de 0 a 10, 
sen decimais. Considérase aprobada ou superada a materia se obtén unha calificación de 5 ou superior. 

 
O alumnado que non aprobe unha avaliación ou trimestre, terá ocasión de recuperala nun exame que se realizará durante o trimestre seguinte, 
preferiblemente presencial  e excepcionalmente vía online. 
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Realizarase, ademais, unha proba escrita final á que se podera presentar o alumnado que ainda teña suspensa algunha das avaliacions trimestrais, 
preferiblemente de forma presencial, pero tamen, se fora necesario e como último recurso, tamén se admite a posibilidade dun proba por via online. 

 
 

 3.9.- Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

 
  O alumno para ter superada a materia  terá que: 
 
 
- Relacionar os factores da innovacion empresarial coa actividade de creacion de empresas. 

- Seleccionar unha idea de negocio, valorando e argumentando de forma tecnica a eleccion. 

- Analizar a organizacion interna da empresa, a forma xuridica, a localizacion, e os recursos necesarios, asi como valorar as alternativas disponibles e 

os obxectivos marcados co proxecto. 

-Analizar os tramites legais e as actuacions necesarias para crear a empresa. 

- Xestionar a documentacion necesaria para a posta en marcha dunha empresa. 

- Establecer os obxectivos e as necesidades de aprovisionamento. 

- Realizar procesos de seleccion de provedores analizando as condicions tecnicas. 

- Planificar a xestion das relacions cos provedores, aplicando tecnicas de negociacion e comunicacion. 

-  Desenvolver a comercializacion dos produtos ou servizos da empresa e o marketing dos mesmos. 

Planificar a xestion dos recursos humanos. 

- Xestionar a documentacion que xera o proceso de seleccion de persoal e contratacion, aplicando as normas vixentes. 

-  Contabilizar os feitos contables derivados das operacions da empresa, cumprindo cos criterios establecidos no Plan Xeral de Contabilidade (PXC) 

-  Determinar o investimento necesario e as necesidades financeiras para a empresa, identificando as alternativas de financiamento posibles. 

-  Analiza e comproba a viabilidade da empresa, de acordo a diferentes tipos de analise. 

-  Valora e comproba o acceso as fontes de financiamento para a posta en marcha do negocio 
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 3.10.- Medidas de atención á diversidade. 
Na explicación en clase dos estándares de aprendizaxe que poidan ter máis complexidade para o alumnado con dificultades, que adoitan estar relacionados 

coas partes prácticas de resolución e interpretación de problemas, proporanse exercicios de dificultade variable en función das propias necesidades do alumnado, 
así como actividades de ampliación e reforzo.  

O alumnado que non supere algunha das avaliacións trimestrais poderá recuperar na proba escrita de recuperación do seguinte trimestre e, tamén no 
exame final do mes de Maio, para calquera que chegado ese momento teña algunha parte trimestral sen acadar o mínimo de 5.  

Seguiranse as pautas do Departamento de Orientación do centro para a toma doutras medidas específicas ante problemáticas concretas e acreditadas polas 
institucións ou especialistas pertinentes, como aplicacións de protocolos en caso de alumnos con TDAH ou dislexia. Tamén se fará un seguimento individualizado do 
alumnado repetidor que suspendera materias do departamento no curso anterior. 

 

4.- Economía (4º de ESO). 
 

4.1.- Introdución. 
 

 A materia de 4º ESO distribúese en seis bloques que permiten o estudo da economía como ciencia e do papel dos axentes económicos. No bloque 1 ("Ideas 
económicas básicas") recóllense aspectos relativos aos principios económicos, á terminoloxía propia e á metodoloxía da ciencia económica. No bloque 2 ("Economía 
e empresa") analízase o papel e o funcionamento do/da axente de empresas na economía. O seguinte bloque ("Economía persoal") está dedicado ao estudo da 
transcendencia das decisións económicas na vida das persoas. O cuarto bloque ("Economía e ingresos e gastos do Estado") repasa o papel estatal no funcionamento 
económico a través da análise dos seus ingresos e gastos. No quinto bloque ("Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego") repásanse os aspectos máis 
salientables da economía financeira e a súa repercusión na actividade económica e o nivel de emprego. E para rematar, o bloque de "Economía internacional" fai un 
breve repaso do funcionamento do sector exterior da economía con especial fincapé nas repercusións da integración económica e a globalización. 

Reiterar que a grande transcendencia social da economía queda reflectida na súa contribución ao fomento da mellora na calidade de vida, ao progreso e ao 
benestar social. Os coñecementos económicos teñen cada día mías valor, pola importancia de contar cunha cidadanía formada e pola relevancia dunha boa 
administración dos recursos públicos. 

O estudo da economía, tanto en 4º da ESO como, posteriormente, en Bacharelato, proporciona, xunto coa formación técnica, competencias lingüísticas e de 
comunicación, matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, sociais e cívicas, así como sentido da iniciativa e espírito emprendedor. 
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 4.2.- Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

 

 Economía. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

 Bloque 1. Ideas económicas básicas   

a 

d 

f 

B1.1. Economía como ciencia: actividade 
económica e sociedade. 

B1.2. Principios na toma de decisións 
económicas. 

B1.3. Escaseza, elección e asignación de 
recursos. Custo de oportunidade. 

B1.1. Explicar a economía como ciencia 
social e valorar o impacto permanente 
das decisións económicas na vida das 
persoas. 

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

CCL 

CSC 

Unidade 1 

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

CAA 

CD 

Unidade 1 

f 

h 

o 

B1.4. O método na economía: modelos 
económicos. 

B1.5. Fronteira de posibilidades de 
produción. 

B1.2. Identificar a terminoloxía económica 
básica e o uso dos modelos económicos, 
e familiarizarse con eles. 

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

CCL Unidade 1 

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

CAA  

CSC 

Unidade 1 

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

CD 

CMCCT 

Unidade 1 

a 

f 

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

B1.3. Tomar conciencia dos principios da 
economía para aplicar nas relacións 
económicas básicas cos condicionantes 

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

CMCCT 

CSC 

Unidade 1 
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 Economía. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

de recursos e as necesidades. ECB1.3.2. Aplica razoamentos básicos para 
interpretar problemas económicos 
provenientes das relacións económicas do 
seu contorno. 

CMCCT 

CSC 

Unidade 1 

 Bloque 2. Economía e empresa   

a 

b 

e 

m 

B2.1. A empresa e o/a empresario/a. 

B2.2. Elementos, funcións e obxectivos da 
empresa. 

B2.3. Clases de empresas. 

B2.4. Formas xurídicas da empresa. 

B2.1. Describir os tipos de empresas e as 
formas xurídicas das empresas, e 
relacionar con cada unha coas súas 
esixencias de capital e as 
responsabilidades legais dos/das 
propietarios/as e xestores/as, así como 
as interrelacións das empresas no seu 
contorno inmediato. 

ECB2.1.1. Distingue as formas xurídicas das 
empresas e relaciónaas coas esixencias de 
capital para a súa constitución e coas 
responsabilidades legais para cada tipo. 

CMCCT 

CSIEE 

Unidade 2 

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

CAA 

CD 

Unidade 2 

ECB2.1.3. Distingue os tipos de empresas e 
de empresarios/as que actúan no seu 
ámbito, así como a forma de interactuar 
co seu contorno máis próximo e os 
efectos sociais e ambientais, positivos e 
negativos, que se observan. 

CSIEE 

CSC 

Unidade 2 

a  

f 

e 

B2.5. Proceso produtivo e factores 
produtivos. 

B2.6. Sectores da actividade económica. 

B2.2. Analizar as características principais 
do proceso produtivo. 

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

CMCCT 

CSC 

Unidade 2 

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

CD 

CSC 

Unidade 2 

e  B2.7. Fontes de financiamento das empresas. B2.3. Identificar as fontes de ECB2.3.1. Explica as posibilidades de CCL Unidade 3 
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 Economía. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

f Novas formas de financiamento. financiamento das empresas. financiamento das empresas e diferencia 
o financiamento externo e o interno, a 
curto e a longo prazo, así como o custo 
de cada unha e as implicacións na 
marcha da empresa. 

CD 

CMCCT 

e  

f 

B2.8. Ingresos e custos da empresa: 
clasificación. 

B2.9. Resultados da empresa. 

B2.4. Determinar, para un caso sinxelo, a 
estrutura de ingresos e custos dunha 
empresa, calculando o seu beneficio. 

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

CD 

CMCCT 

Unidade 3 

a 

e  

f 

B2.10. Obrigas fiscais das empresas. B2.5. Diferenciar os impostos que afectan 
as empresas e a importancia do 
cumprimento das obrigas fiscais. 

ECB2.5.1. Identifica as obrigas fiscais das 
empresas segundo a súa forma xurídica 
e as actividades, e sinala o 
funcionamento básico dos impostos e as 
principais diferenzas entre eles. 

CD 

CMCCT 

Unidade 3 

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

CSC Unidade 3 

 Bloque 3. Economía persoal   

d 

e 

f 

B3.1. Orzamento persoal. Control de ingresos 
e gastos. 

B3.2. Xestión do orzamento. Obxectivos e 
prioridades. 

B3.1. Realizar un orzamento persoal 
distinguindo entre os tipos de ingresos e 
gastos, e controlar o seu grao de 
cumprimento e as posibles necesidades 
de adaptación. 

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

CAA 

CD 

CMCCT 

Unidade 4 

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

CAA 

CD 

CMCCT 

Unidade 4 
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 Economía. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

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

CAA 

CD 

CMCCT 

Unidade 4 

a 

d 

m 

B3.3. Planificación económico-financeira: 
necesidades económicas nas etapas da 
vida. 

B3.2. Decidir con racionalidade ante as 
alternativas económicas da vida persoal, 
e relacionalas co benestar propio e 
social. 

ECB3.2.1. Comprende as necesidades de 
planificación e do manexo de asuntos 
financeiros ao longo da vida. Esa 
planificación vincúlase á previsión 
realizada en cada etapa, de acordo coas 
decisións tomadas e a marcha da 
actividade económica nacional. 

CAA 

CSIEE 

Unidade 4 

a 

f 

B3.4. Aforro e endebedamento. Os plans de 
pensións. 

B3.5. Risco e diversificación. 

B3.3. Expresar unha actitude positiva cara 
ao aforro, e empregar o aforro como 
medio para alcanzar diversos obxectivos. 

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

CAA 

CSC 

Unidade 4 

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

CAA 

CSC 

Unidade 4 

a 

b 

e 

f  

g 

B3.6. O diñeiro. 

B3.7. Contratos financeiros: contas e tarxetas 
de débito e crédito. 

B3.8. Relacións no mercado financeiro: 
información e negociación. 

B3.9. Implicacións dos contratos financeiros. 
Dereitos e responsabilidades dos/das 
consumidores/as no mercado financeiro. 

B3.4. Recoñecer o funcionamento básico 
do diñeiro e diferenciar os tipos de 
contas bancarias e de tarxetas emitidas 
como medios de pagamento, e valorar a 
oportunidade do seu uso con garantías e 
responsabilidade. 

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

CCL 

CMCCT 

Unidade 5 

ECB3.4.2. Valora e comproba a necesidade 
de interpretar as cláusulas dos contratos 
bancarios para coñecer os dereitos e as 
obrigas que se derivan delas, así como a 
importancia de operar en condicións de 
seguridade cando se empregan 
procedementos telemáticos. 

CCL 

CAA 

CD 

Unidade 5 
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 Economía. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

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

CAA 

CD 

Unidade 5 

ECB3.4.4. Identifica e explica as 
modalidades de tarxetas bancarias, así 
como os elementos e os procedementos 
que garanten a seguridade na súa 
operativa. 

CCL 

CD 

CMCCT 

Unidade 5 

e 

f  

g 

B3.10. O seguro como medio para a 
cobertura de riscos. Tipoloxía de seguros. 

B3.5. Coñecer o concepto de seguro e a 
súa finalidade. 

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

CAA 

CCL 

CMCCT 

Unidade 5 

 Bloque 4. Economía e ingresos e gastos do Estado   

a  

b  

e  

f 

g 

ñ 

B4.1. Orzamentos públicos: ingresos e gastos 
do Estado. 

B4.1. Recoñecer e analizar a procedencia 
das principais fontes de ingresos e 
gastos do Estado, e interpretar gráficos 
onde se amose esa distribución. 

ECB4.1.1. Identifica as vías de onde 
proceden os ingresos do Estado, así 
como as principais áreas dos gastos do 
Estado, e comenta as súas relacións. 

CMCCT 

CSC 

Unidade 6 

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

CD 

CMCCT 

Unidade 6 

ECB4.1.3. Distingue nos ciclos económicos 
o comportamento dos ingresos e dos 
gastos públicos, así como os efectos que 
se poden producir ao longo do tempo. 

CMCCT 

CSC 

Unidade 6 
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 Economía. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

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

CCL 

CSC 

Unidade 6 

a  

e  

f 

B4.2. A débeda pública e o déficit público. B4.2. Diferenciar e explicar os conceptos 
de débeda pública e déficit público. 

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

CCL 

CMCCT 

Unidade 6 

a  

c  

d  

e 

f 

B4.3. Desigualdades económicas e 
distribución da renda. 

B4.3. Determinar o impacto para a 
sociedade da desigualdade da renda e 
estudar as ferramentas de redistribución 
da renda. 

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

CCL 

CMCCT 

CSC 

Unidade 6 

ECB4.3.2. Interpreta gráficos 
representativos da distribución da renda 

CAA 

CD 

CMCCT 

Unidade 6 

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

a 

c  

e  

f 

B5.1. Tipos de xuro. 

B5.2. Inflación. 

B5.3. Consecuencias dos cambios nos tipos de 
xuro e inflación. 

B5.4. Desemprego: clasificación e 
consecuencias. 

B5.1. Diferenciar as magnitudes de tipos 
de xuro, inflación e desemprego, 
analizar as relacións entre elas e 
interpretar datos e gráficos vinculados 
con esas magnitudes. 

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

CCL 

CSC 

Unidade 7 

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

CCL 

CMCCT 

CSC 

Unidade 7 

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

CD 

CMCCT 

Unidade 7 
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 Economía. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

a 

c  

e 

f 

B5.5. Causas do desemprego e políticas 
contra o desemprego. O desemprego en 
Galicia. 

B5.6. Perspectivas da ocupación. 

B5.2. Valorar opcións de políticas 
macroeconómicas para facer fronte ao 
desemprego. 

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

CCL 

CMCCT 

CSC 

Unidade 8 

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

CD 

CSC 

Unidade 8 

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

CAA 

CD 

Unidade 8 

 Bloque 6. Economía internacional   

a 

e 

f  

m 

B6.1. Globalización económica. 

B6.2. Comercio internacional. 

B6.3. Integración económica e monetaria 
europea. 

B6.4. Economía e ambiente: sustentabilidade. 

B6.1. Valorar o impacto da globalización 
económica, do comercio internacional e 
dos procesos de integración económica 
na calidade de vida das persoas e no 
ambiente. 

ECB6.1.1. Valora o grao de interconexión 
das economías de todos os países do 
mundo e aplica a perspectiva global para 
emitir xuízos críticos. 

CAA 

CSC 

Unidade 9 

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

CCL 

CSC 

Unidade 9 

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

CAA 

CD 

CSC 

Unidade 9 

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

CCL 

CD 

CSC 

Unidade 9 
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 Economía. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

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

CAA 

CSC 

Unidade 9 

 

 

 
 
4.3.- Temporalización, ponderación, e instrumentos de avaliación dos estándares. 
 

Criterio de 
avaliación 

Estándares 
Grao mínimo para superar a 
área 
Indicador mínimo de logro 

T 1 
 

% de 
peso 

T 2 
 

% de 
peso 

T 3 
 

% de 
peso 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

% peso 
no curso 

Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación (%)* 

EC-B1.1 

4º-ECB1.1.1 - Recoñece a 
escaseza de recursos e a 
necesidade de elixir e 
tomar decisións como as 
claves dos problemas 
básicos de calquera 
economía, e comprende 
que todas as eleccións 
supoñen renunciar a 
outras alternativas e que 
todas as decisións teñen 
consecuencias. 
 
 
 

Comprende o concepto de 
escaseza relativa e a 
necesidade de elixir entre 
diferentes alternativas como 
problema fundamental da 
economía. 

6,25%   2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B1.1 
4º-ECB1.1.2 - Distingue 
formas de analizar e 
resolver problemas 

Valora a importancia de asignar 
recursos escasos para satisfacer 
necesidades ilimitadas. 

6,25%   2,22% 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  
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económicos, e identifica 
as súas vantaxes, os seus 
inconvenientes e as súas 
limitacións. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B1.2 

4º-ECB1.2.1 - Comprende 
e utiliza correctamente 
termos da área da 
economía. 

Comprende os termos 
económicos e os utiliza 
adecuadamente para expresar 
ideas no traballo de clase. 

6,25%   2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B1.2 
4º-ECB1.2.2 - Diferencia 
entre economía positiva e 
economía normativa. 

Diferencia entre economía 
positiva e economía normativa. 

6,25%   2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B1.2 

4º-ECB1.2.3 - Representa 
e analiza graficamente o 
custo de oportunidade 
mediante a fronteira de 
posibilidades de 
produción. 
 
 
 

Representa graficamente a 
fronteira de posibilidades de 
produción e interpreta os 
resultados. 

6,25%   2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B1.3 

4º-ECB1.3.1 - Representa 
as relacións que se 
establecen entre as 
economías domésticas e 
as empresas. 

Comprende as interrelacións 
económicas existentes entre 
familias e empresas. 

6,25%   2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B1.3 

4º-ECB1.3.2 - Aplica 
razoamentos básicos para 
interpretar problemas 
económicos provenientes 
das relacións económicas 
do seu contorno. 

Aplica o razoamento 
económico aos problemas do 
seu contorno. 

6,25%   2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B2.1 
4º-ECB2.1.1 - Distingue as 
formas xurídicas das 

Coñece diferentes formas 
xurídicas de empresa e as súas 

6,25%   2,22% 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  
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empresas e relaciónaas 
coas esixencias de capital 
para a súa constitución e 
coas responsabilidades 
legais para cada tipo. 

características.  

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B2.1 

4º-ECB2.1.2 - Identifica e 
valora as formas xurídicas 
de empresas máis 
apropiadas en cada caso, 
en función das 
características concretas, 
aplicando o razoamento 
sobre clasificación das 
empresas. 

Propón formas xurídicas de 
empresa para casos prácticos 
concretos de xeito razoado. 

6,25%   2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B2.1 

4º-ECB2.1.3 - Distingue os 
tipos de empresas e de 
empresarios/as que 
actúan no seu ámbito, así 
como a forma de 
interactuar co seu 
contorno máis próximo e 
os efectos sociais e 
ambientais, positivos e 
negativos, que se 
observan. 

Clasifica as empresas según 
diferentes criterios e os valora 
os efectos positivos e negativas 
das mesmas sobre a sociedade, 
o medio ambiente e a 
economía.  

6,25%   2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B2.2 

4º-ECB2.2.1 - Analiza os 
tipos de factores 
produtivos e as relacións 
entre produtividade, 
eficiencia e tecnoloxía. 

Identifica os tipos de factores 
produtivos das empresas, a 
curto e a longo prazo. Coñece e 
explica o concepto de 
rendemento decrecente do 
factor variable. E calcula a 
produtividade do traballo e a 
eficiencia da empresa 

6,25%   2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B2.2 

4º-ECB2.2.2 - Identifica os 
sectores económicos, así 
como os seus retos e as 
súas oportunidades. 

Identifica os diferentes sectores 
económicos e as súas 
características. 

6,25%   2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
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Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B2.3 

4º-ECB2.3.1 - Explica as 
posibilidades de 
financiamento das 
empresas e diferencia o 
financiamento externo e 
o interno, a curto e a 
longo prazo, así como o 
custo de cada unha e as 
implicacións na marcha 
da empresa. 

Identifica e clasifica as fontes 
de financiamento da empresa e 
as clasifica en función das súas 
características. 

6,25%   2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B2.4 

4º-ECB2.4.1 - Distingue os 
ingresos e os custos 
dunha empresa, calcula o 
seu beneficio ou a súa 
perda, aplicando 
razoamentos 
matemáticos, e interpreta 
os resultados. 

Identifica os custos e os 
ingresos da empresa, calcula o 
resultado e o interpreta. 

6,25%   2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B2.5 

4º-ECB2.5.1 - Identifica as 
obrigas fiscais das 
empresas segundo a súa 
forma xurídica e as 
actividades, e sinala o 
funcionamento básico 
dos impostos e as 
principais diferenzas 
entre eles. 

Coñece as obrigas fiscais dos 
diferentes tipos de empresas e 
identifica o feito impoñible de 
cada un deles. 

6,25%   2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B2.5 

4º-ECB2.5.2 - Valora a 
achega que para a riqueza 
nacional supón a carga 
impositiva que soportan 
as empresas. 

Coñece a importancia e a 
necesidade de pagar tributos 
para a sociedade en xeral. 

6,25%   2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B3.1 
4º-ECB3.1.1 - Elabora un 
orzamento ou plan 
financeiro persoal, 

Elabora un plan financeiro 
persoal detallando os ingresos 
e gastos previstos. 

 7,20%  2,22% 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  
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identificando os ingresos 
e os gastos integrantes, e 
realiza o seu seguimento. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B3.1 

4º-ECB3.1.2 - Utiliza 
ferramentas informáticas 
na preparación e 
desenvolvemento dun 
orzamento ou plan 
financeiro personalizado. 

Utiliza a folla de cálculo para 
elaborar un plan financeiro 
sinxelo. 

 7,20%  2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B3.1 

4º-ECB3.1.3 - Manexa 
gráficos de análise que 
permiten comparar unha 
realidade personalizada 
coas previsións 
establecida. 

Compara numérica e 
graficamente o previsto coa 
realidade. 

 7,20%  2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B3.2 

4º-ECB3.2.1 - Comprende 
as necesidades de 
planificación e do manexo 
de asuntos financeiros ao 
longo da vida. Esa 
planificación vincúlase á 
previsión realizada en 
cada etapa, de acordo 
coas decisións tomadas e 
a marcha da actividade 
económica nacional. 

Coñece a necesidade de realizar 
previsións financeiras a curto e 
longo prazo. 

 7,20%  2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B3.3 

4º-ECB3.3.1 - Recoñece e 
explica a relevancia do 
aforro e do control do 
gasto. 

Coñece a importancia do aforro 
para favorecer o equilibrio 
financeiro e garantir consumos 
futuros. 

 7,20%  2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B3.3 

4º-ECB3.3.2 - Analiza as 
vantaxes e 
inconvenientes do 
endebedamento, 
valorando o risco e 

Valora obxectivamente as 
vantaxes e inconvenientes do 
endebedamento, valorando os 
seus custos e riscos. 

 7,20%  2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 
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seleccionando a decisión 
máis axeitada para cada 
momento. 

EC-B3.4 

4º-ECB3.4.1 - Comprende 
os termos fundamentais e 
describe o funcionamento 
das contas na operativa 
bancaria. 

Comprende os termos 
fundamentais e coñece o 
funcionamento das contas 
bancarias. 

 7,20%  2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B3.4 

4º-ECB3.4.2 - Valora e 
comproba a necesidade 
de interpretar as 
cláusulas dos contratos 
bancarios para coñecer os 
dereitos e as obrigas que 
se derivan delas, así como 
a importancia de operar 
en condicións de 
seguridade cando se 
empregan 
procedementos 
telemáticos. 

Valora a importancia de ler e 
interpretar as cláusulas dos 
contratos bancarios para 
coñecer os dereitos e obrigas 
que se derivan deles, así como 
a importancia de operar con 
seguridade ao realizar 
operacións a través de internet 
ou co móbil. 

 7,20%  2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B3.4 

4º-ECB3.4.3 - Recoñece a 
capacidade de 
negociación coas 
entidades financeiras e 
analiza os procedementos 
de reclamación ante 
estas. 

Coñece o procedemento de 
reclamación ante unha 
entidade financeira. 

 7,20%  2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B3.4 

4º-ECB3.4.4 - Identifica e 
explica as modalidades de 
tarxetas bancarias, así 
como os elementos e os 
procedementos que 
garanten a seguridade na 
súa operativa. 

Identifica e explica as 
modalidades de tarxetas 
bancarias. 

 7,20%  2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B3.5 4º-ECB3.5.1 - Identifica, Explica que é un seguro e para  7,20%  2,22% PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
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describe e clasifica os 
tipos de seguros segundo 
os riscos ou as situacións 
adversas nas etapas da 
vida. 

que serve, así como as partes 
que interveñen no contrato. 

alumnos/as. Cuestionarios.  
 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B4.1 

4º-ECB4.1.1 - Identifica as 
vías de onde proceden os 
ingresos do Estado, así 
como as principais áreas 
dos gastos do Estado, e 
comenta as súas relación. 

Identifica os principais ingresos 
e gastos do Estado, e coñece os 
conceptos de déficit e superávit 
público. 

 7,20%  2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B4.1 

4º-ECB4.1.2 - Analiza e 
interpreta datos e 
gráficos de contido 
económico relacionados 
cos ingresos e os gastos 
do Estado. 

Comprende e interpreta 
gráficas con información 
económica do Estado. 

 7,20%  2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B4.1 

4º-ECB4.1.3 - Distingue 
nos ciclos económicos o 
comportamento dos 
ingresos e dos gastos 
públicos, así como os 
efectos que se poden 
producir ao longo do 
tempo. 

Comprende os fases do ciclo 
económico e a relación de cada 
unha destas fases cos ingresos 
e gastos públicos, das empresas 
e das familias. 

 7,20%  2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B4.1 

4º-ECB4.1.4 - Describe o 
contido dos orzamentos 
públicos e argumenta a 
necesidade de prever os 
ingresos e os gastos, e 
controlar a súa execución. 

Coñece o contido dos 
orzamentos públicos e a súa 
necesidade, así como a 
importancia do control na súa 
execución. 

 7,20%  2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B4.2 

4º-ECB4.2.1 - Comprende 
e expresa as diferenzas 
entre os conceptos de 
débeda pública e déficit 
público, así como a 

Identifica e diferencia os 
conceptos de débeda pública e 
déficit público, e explica a súa 
interrelación. 

 7,20%  2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 
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relación que se produce 
entre eles. 

EC-B4.3 

4º-ECB4.3.1 - Coñece e 
describe os efectos da 
desigualdade da renda e 
os instrumentos de 
redistribución desta. 

Coñece os efectos da 
desigualdade da renda e algúns 
instrumentos para a súa 
redistribución. 

 7,20%  2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B4.3 
4º-ECB4.3.2 - Interpreta 
gráficos representativos 
da distribución da renda. 

Interpreta gráficos sobre a 
distribución da renda. 

 7,20%  2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B5.1 

4º-ECB5.1.1 - Describe as 
causas da inflación e 
valora as súas principais 
repercusións económicas 
e sociais. 

Coñece e explica o concepto de 
inflación e valora os seus 
efectos. 

  2,68% 2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B5.1 

4º-ECB5.1.2 - Explica o 
funcionamento dos tipos 
de interese e as 
consecuencias da súa 
variación para a marcha 
da economía. 

Comprende o concepto de tipo 
de xuro e os efectos da súa 
variación. 

  2,68% 2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B5.1 

4º-ECB5.1.3 - Valora e 
interpreta datos e 
gráficos de contido 
económico relacionados 
cos tipos de xuro, 
inflación e desemprego. 

Valora e interpreta datos e 
gráficos relacionados con tipos 
de xuro, inflación e 
desemprego. 

  2,68% 2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B5.2 

4º-ECB5.2.1 - Describe as 
causas do desemprego e 
valora as súas principais 
repercusións económicas 
e sociais. 

Comprende as causas do 
desemprego, coñece os seus 
tipos e valora a súa repercusión 
económica e social. 

  2,68% 2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B5.2 4º-ECB5.2.2 - Analiza os Analiza os datos de   2,68% 2,22% PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
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datos de desemprego en 
España e as políticas 
contra o desemprego. 

desemprego dun país e valora 
criticamente as políticas de 
emprego levadas a cabo. 

alumnos/as. Cuestionarios.  
 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B5.2 
4º-ECB5.2.3 - Investiga e 
recoñece vieiros e 
tendencias de emprego. 

Coñece posibles tendencias de 
emprego. 

  2,68% 2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B6.1 

4º-ECB6.1.1 - Valora o 
grao de interconexión das 
economías de todos os 
países do mundo e aplica 
a perspectiva global para 
emitir xuízos críticos. 

Comprende o concepto de 
globalización e o valora 
criticamente. 

  2,68% 2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B6.1 

4º-ECB6.1.2 - Explica as 
razóns que xustifican o 
intercambio económico 
entre países e que inflúen 
nel. 

Comprende a necesidade dos 
intercambios internacionais. 

  2,68% 2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B6.1 

4º-ECB6.1.3 - Analiza e 
presenta acontecementos 
económicos 
contemporáneos no 
contexto da globalización 
e o comercio 
internacional. 

Analiza e comenta informacións 
de prensa sobre os mercados 
internacionais e a globalización. 

  2,68% 2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B6.1 

4º-ECB6.1.4 - Recoñece e 
enumera vantaxes e 
inconvenientes do 
proceso de integración 
económica e monetaria 
da Unión Europea. 

Coñece posibles vantaxes e 
inconvenientes da Unión 
Europea para os países 
membros. 

  2,68% 2,22% 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

EC-B6.1 
4º-ECB6.1.5 - Reflexiona 
sobre os problemas 
ambientais e a súa 

Comprende o concepto de 
desenvolvemento sustentable e 
a relación existente entre a 

  2,68% 2,22% 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. Cuestionarios.  
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relación co impacto 
económico internacional, 
e analiza as posibilidades 
dun desenvolvemento 
sustentable. 

contaminación ambiental e o 
crecemento económico. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Resolución de exercicios e problemas. 
Cuestionario. Caderno de clase. Producións orais. Textos escritos. 

 
 
  

4.4.- Unidades didácticas e temporalización. 

 
 Os contidos correspondentes a toda a materia agrúpanse nas seguintes unidades didácticas, coa correspondente temporalización: 
 
Unidade 1.- A economía como ciencia. 
 
Unidade 2.- A empresa. Tipos de empresas. O proceso produtivo e a teoría da produción. 
 
Unidade 3.- A empresa. Financiamento e investimento. Ingresos e custos. O beneficio. A fiscalidade empresarial. 
 
Unidade 4.- A economía persoal. Planificación financeira do futuro. 
 
Unidade 5.- Diñeiro, seguros e crédito. 
 
Unidade 6.- O sector público. 
 
Unidade 7.- Os tipos de xuro e a inflación. 
 
Unidade 8.- O mercado de traballo e o desemprego. 
 
Unidade 9.- A globalización e o comercio internacional. A Unión Europea. 
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 A temporalización prevista por trimestres sería:  
 
1º trimestre: Unidades 1, 2 e 3. 
 
2º trimestre: Unidades 4, 5 e 6. 
 
3º trimestre: Unidades 7, 8 e 9. 
 
 
 4.5.- Metodoloxía, materiais e recursos didácticos. 

 
Presencial  
 
As clases basearanse nas explicacións do profesorado dos contidos anteriormente sinalados, respondendo ás dúbidas que en todo momento plantexen os alumnos. 
Os alumnos traballarán cos apuntes e boletíns que proporcionará o departamento de economía, os cales estarán dispoñibles na Aula Virtual do IES Macías o 
Namorado. O alumnado terá que levar sempre os apuntes a clase. 
 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmaciasonamorado/aulavirtual/ 
  
 
 

 Tamén, o alumnado poderá utilizar como bibliografía complementaria e de apoio calquera outro libro de texto desta materia doutra editorial, así como 
calquera dicionario económico. 
 

Tratarase de dar un enfoque práctico e de fomentar o espírito crítico do alumnado utilizando a cotío como material didáctico ou curricular, textos 
xornalísticos da prensa diaria ou especializada e uso da prensa dixital, así como do material ou gravacións videográficas de espazos televisivos onde se traten temas 
relacionados coa materia e que presenten propostas concretas de actividades que sirvan para vincular os contidos desenvolvidos na aula cos acontecementos 
económicos cotiáns. Consulta de páxinas web de determinados organismos públicos, institucións ou empresas que poidan proporcionar información interesante 
para a materia coa finalidade da realización de traballos individuais ou en grupo, con exposición oral ou escrita posterior das ideas propias ou dos resultados e 
conclusións obtidos.  

 
Fomentarase o traballo en equipo e, polo tanto, un bo clima de convivencia. Será moi importante a participación do alumnado no desenrolo das clases. 

Utilizando todo este material didáctico e a aula virtual, esta asignatura contribúe claramente ao fomento da lectura e utilización das TICs.  
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Tamén se tratará de fomentar que os alumnos de Economía utilicen a biblioteca do centro, para consultar xornais, revistas especializadas, etc. Este 
departamento mantén unha colaboración directa coa dinamización da biblioteca e este curso continuará co incremento de fondos bibliográficos e audiovisuais 
relacionados co mundo da economía e da empresa actuais para que os alumnos poidan utilizalos na la realización dos seus traballos e proxectos. 

 
 
 
 

Non presencial 
 

Se a evolución da pandemia actual non é favorable e non é posible asistir presencialmente, se impartirá a materia vía telemática. Se establecerán os horarios 
de conexión de clase dentro do horario lectivo seguindo instrucciones do centro educativo. Utilizarase preferiblemente a plataforma Cisco Webex e a Aula Virtual 
MOODLE do IES. Ademáis, se proporcionará ao alumnado un correo electrónico para contactar co profesor en caso de dúbidas. Se terá en conta o risco de fenda 
díxital do alumnado e as posibles situacións de necesidades educativas especiais. En todo caso, se estará a disposición das autoridades educativas para posibles 
adaptacións das programaciones ás novas circunstancias que xurdan. 
 
 

 
 4.6.- Elementos transversais. 

 
 Tendo en conta a metodoloxía e os recursos citados no punto anterior, nesta materia trabállanse en todas as unidades a expresión oral e escrita, a 
comunicación audiovisual, as TICs, a educación cívica e constitucional, especialmente dende o punto de vista da responsabilidade social e corporativa.  
 Con maior profundidade trátase o emprendemento como elemento transversal, especialmente nas unidades 2 e 3, así como a igualdade entre homes e 
mulleres na unidade 8 relativa ao mercado  de traballo e o desemprego, tratando de que o alumno coñeza as medidas que toman as institucións públicas pero 
tamén empresas privadas nesa dirección. 
 
 
 4.7.- Procedemento e instrumentos de avaliación. 
 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumno responderá a criterios obxectivos (criterios de avaliación no apartado 2) nos que se valorará, tal como 
indica o Decreto 86/2015, a súa dedicación, esforzo e rendemento. 

A avaliación será continua, entendendo por tal que se efectuará ao longo de todo o proceso de ensino-aprendizaxe. Realizarase unha avaliación inicial para 
ter en conta os coñecementos previos do alumno e un seguimento ao longo de todo o curso. 
 O procedemento para acreditar os coñecementos previos consistirá na realización por parte do alumno dunha ficha  o primeiro día de clase na que poderá 
expresarse en relación con cuestións actuais referentes á materia. 
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Instrumentos de avaliación 

 
 Ao finalizar cada trimestre realizarase unha proba escrita que acadará todos os contidos traballados durante ese trimestre. Tamén, poderán realizarse outras 
probas periódicas (controis por escrito, traballos individuais ou en grupo, debates, problemas e  cuestionarios  no aula virtual ou de maneira tradicional) que terán 
tamén carácter obrigatorio para todos os alumnos. 
 

As notas dos exames suporán un 70% da cualificación final por trimestre. O 30% restante será a valoración dos restantes aspectos sinalados no punto 
seguinte (traballos, cuestionarios, por escrito e no aula virtual, traballo diario no tempo de clase). 
 
 
 
 4.8.- Criterios de cualificación. 

 
O procedemento a seguir para a cualificación do alumnado ten como base os instrumentos de avaliación xa sinalados na táboa do apartado 4.3 e o seu peso 

na nota trimestral do alumno será o seguinte:  
 
 
Probas escritas de todos os contidos do trimestre: 70%  

 Cuestionarios dos contidos do trimestre: 10%  

Traballo na aula (resolución de exercicios e problemas, caderno de clase, produción oral, individual ou por grupo, e textos escritos): 20%  
 

Considérase aprobada ou superada a materia se obtén unha cualificación de 5 ou superior.  Con carácter xeral faranse dúas probas escritas, a primeira 
abarcará os temas impartidos dende o comezo da avaliación ata a data do exame, e a segunda abarcará o resto dos contidos da avaliación. A nota media das probas 
escritas será a media aritmética de ambas probas. O alumnado que obteña unha nota inferior a 3 puntos nalgunha destas probas supenderá a avaliación e deberá 
presentarse á recuperación que se fará ao remate do trimestre.  
Ao final do terceiro trimestre realizarase unha proba escrita final que incluirá todos os contidos da materia repartidos por trimestres. Para ter superada a materia en 
xuño é necesario superar tódalas partes trimestrais e a cualificación final será a media aritmética desas partes. 

A principios de xuño, darase por rematada a terceira avaliación, debidamente calificada e na data fixada pola dirección entregaranse os respectivos boletíns, 
sen dar por concluido o curso, e tendo a obriga de asistencia do alumnado ata o fin de curso. Durante ese periodo o alumnado poderá aspirar a mellorar a nota ou 
ben a recuperar avaliacións pendentes, tendo en conta que xa non existe convocatoria extraordinaria.  
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Para ter aprobada a materia por completo na convocatoria ordinaria é necesario ter un 5 na media das tres avaliacións trimestrais. O alumnado que non 
aprobe a materia nos trimestres correspondentes, posto que non se acadaron os obxectivos mínimos establecidos, terá que superar no mes de xuño unha ou varias  
probas escritas (a determinar polo docente). 

Durante o mes de xuño levaranse a cabo clases de reforzo para o alumnado ca materia suspensa, traballando os contidos mínimos e así, poder superar a 
materia. Deberá presentarse o alumnado que teña suspensa unha ou varias das avaliacions trimestrais e na media global non acaden o 5. A proba ou probas 
versarán sobre todos os contidos impartidos ao longo do curso ou trimestre e fará media coas partes as que non sustitue, para dar unha cualificacion final. Nese 
periodo realizarase tamén titorizacion para o alumnado ca materia aprobada e permitirase a posibilidade de mellorar a súa nota 1 punto mediante a realización de 
traballos, actividades, exercicios, etc (a determinar polo docente)  relacionados co contido da materia e vinculados ca vida real socioeconómica. 
 
 4.9.- Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

 
  O alumno para ter superada a materia  terá que: 
 
Coñecer e saber explicar o problema básico da economía: a escaseza de recursos e as necesidades ilimitadas, así como a importancia do concepto de custo de 
oportunidade. 

 
 Saber facer e interpretar unha gráfica de Fronteira de posibilidades de produción. 

 

 Identificar e saber definir a función básica na economía de cada un dos axentes económicos, así como as relacións económicas existentes entre eles. 
 

 Saber definir o concepto de empresa e identificar os seus elementos. 
 

 Identificar os tipos xurídicos máis importantes (empresario individual, Sociedade de responsabilidade limitada, Sociedade Anónima e Sociedade 
Cooperativa) 

 

 Saber definir o proceso produtivo e a súa eficiencia, diferenciando factores de produción fixos e variables. 
 

 Identificar e diferenciar as distintas fontes de financiamento das empresas. 
 

 Coñecer o concepto de custos, ingresos e cálculo do beneficio. Aplicación práctica do limiar de rendibilidade. 
 

 Saber facer un presuposto persoal de ingresos e gastos e valorar a importancia da planificación do futuro. 
 

 Saber definir o concepto de diñeiro (tipos e funcións) e coñecer o papel dos bancos e do BCE. 
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 Coñecer características básicas das contas bancarias e dos contratos de seguro. 
 

 Saber xustificar a intervención do Estado na economía, identificando as principais fontes de ingresos e gastos públicos. 
 

 Diferenciar o concepto de déficit e débeda pública. 
 

 Saber definir o tipo de xuro e o o papel do BCE. 
 

 Saber definir a inflación, as súas causas e consecuencias. 
 

 Valorar a importancia do problema do desemprego, as súas causas e consecuencias. Identificar políticas de emprego. 
 

 Valorar a globalización económica e o papel da OMC. 
 

 Coñecer as diferentes fases de integración económica europea ata chegar á Unión Monetaria. 
 

 Coñecer e valorar a importancia do desenvolvemento sustentable. 
 

 
 
 4.10.- Medidas de atención á diversidade. 

Na explicación en clase dos estándares de aprendizaxe que poidan ter máis complexidade para o alumnado con dificultades, que adoitan estar relacionados 
coas partes prácticas de resolución e interpretación de problemas, proporanse exercicios de dificultade variable en función das propias necesidades do alumnado, 
así como actividades de ampliación e reforzo.  

O alumnado que non supere algunha das avaliacións trimestrais poderá recuperar na proba escrita de recuperación do seguinte trimestre e , tamén no 
exame final de Xuño, para calquera que chegado ese momento teña algunha parte trimestral sen acadar o mínimo de 5.  

Seguiranse as pautas do Departamento de Orientación do centro para a toma doutras medidas específicas ante problemáticas concretas e acreditadas polas 
institucións ou especialistas pertinentes, como aplicacións de protocolos en caso de alumnos con TDAH ou dislexia. Tamén se fará un seguemento individualizado do 
alumnado repetidor que suspendera materias do departamento no curso anterior. 
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5.- Educación financeira (2º de ESO). 
 

5.1.- Introdución. 

A introdución no currículo da ensinanza obrigatoria dunha materia de contido económico-financeiro persegue formar cidadás e cidadáns capaces de 
comprender a importancia de adoptar decisións acertadas sobre a súa economía persoal. Unha mellora na formación financeira permitiralles ás persoas acadaren o 
obxectivo de seguridade financeira, limitaren o risco de perdas patrimoniais, e previren o endebedamento excesivo e a exclusión financeira. 

As persoas ao longo da súa vida teñen que enfrontarse a decisións financeiras nun contorno cada vez máis dinámico e complexo, motivo polo cal deben 
ampliar a súa cultura financeira, obxectivo último da presente materia. Son moitas as organizacións internacionais, entre elas a Comisión Europea, que reclaman a 
posta en marcha de iniciativas educativas para aumentar a formación financeira da poboación. 

Esta materia de Educación Financeira, programada para un dos dous primeiros cursos do primeiro ciclo de educación secundaria obrigatoria, inclúe contidos 
económico básicos que permiten á cidadanía familiarizarse, desde idades temperás, coa organización e o funcionamento do sistema financeiro, en particular cos 
produtos e os servizos financeiros de uso máis habitual, para posteriormente axudar na planificación da vida financeira persoal e na elección daquelas alternativas 
que mellor se adapten ás súas necesidades, mantendo a seguridade financeira como eixo central desa planificación. 

O currículo desta materia está organizado en tres bloques. O primeiro fai fincapé na administración da renda e dos recursos persoais, a través das decisións 
de consumo e de aforro, e o correspondente investimento; o segundo céntrase na planificación financeira persoal e familiar e, finalmente, o terceiro trata a xestión 
dos medios líquidos dispoñibles.  

A materia aborda os contidos desde un nivel moi básico, analizando os compoñentes e as características principais dos produtos e dos servizos financeiros, 
procurando a familiarización cos mercados e coas entidades operantes, que permita ás persoas, tras comparar distintas ofertas, elixir a máis adecuada ás súas 
necesidades e á súa situación económico-financeira. O enfoque, sendo eminentemente descritivo, non esquece iniciar o alumnado na realización de sinxelos 
cálculos, empregando ferramentas de axuda que permitan a valoración precisa das alternativas consideradas, unha maior comprensión do funcionamento dos 
produtos e dos servizos, e o adecuado coñecemento das implicacións que as decisións que se tomen teñen na situación financeira persoal. Recoméndase un 
tratamento lúdico dos contidos, procurando o emprego de xogos, a participación en concursos e o fomento da produción de coñecemento empregando recursos 
das tecnoloxías da información e da comunicación. 

A materia contribúe ao desenvolvemento da competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor, que incide na consecución do benestar económico e 
social da comunidade, así como o das competencias sociais e cívicas, o da competencia de comunicación lingüística, e o da matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía, dixital e de aprender a aprender. 
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 5.2.- Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

 

 

 Educación Financeira 1º/2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave 

 Bloque 1. Educación e finanzas persoais  

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.1. Educación financeira. 

▪ B1.2. Obxectivos financeiros persoais. 
Seguridade financeira. 

▪ B1.1. Administrar os recursos financeiros 
persoais de xeito responsable, para garantir a 
seguridade financeira ao longo da vida. 

▪ EFNB1.1.1. Recoñece as fontes de renda 
persoal e describe os tipos de recursos 
financeiros. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ EFNB1.1.2. Procura alcanzar a seguridade 
financeira na concreción dos seus obxectivos 
financeiros persoais. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ EFNB1.1.3. Identifica os tipos de 
investimentos ao longo da vida das persoas. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.3. Sistema financeiro, indicadores 
económicos e tipos de xuro. 

▪ B1.2. Identificar os mercados financeiros, os 
axentes intervenientes e os indicadores 
financeiros básicos vinculados coa evolución das 
condicións económicas que inflúen nas 
decisións financeiras da cidadanía. 

▪ EFNB1.2.1. Relaciona a situación económico-
financeira persoal cos principais indicadores 
económicos. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ EFNB1.2.2. Explica o papel dos intermediarios 
financeiros na sociedade, e caracteriza e 
identifica os principais mercados financeiros. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ b 

▪ B1.4. Renda persoal: consumo e aforro. 

▪ B1.5. Consumo: modalidades de consumo. 

▪ B1.3. Xestionar a renda persoal, recoñecendo as 
súas orixes, os destinos alternativos e as 

▪ EFNB1.3.1. Identifica as etapas que conducen 
á toma de decisión de consumo intelixente. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 
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 Educación Financeira 1º/2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.6. Aforro e investimento. 

▪ B1.7. Rendibilidade e risco no 
investimento. 

necesidades que se deben cubrir en cada etapa 
da vida. 

▪ CSIEE 

▪ EFNB1.3.2. Interpreta o significado de 
rendemento e risco en diversos contextos 
financeiros, e recoñece os beneficios da 
diversificación. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EFNB1.3.3. Recoñece a dimensión temporal do 
consumo, e distíngueo do aforro e do 
investimento. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ EFNB1.3.4. Representa graficamente as 
operacións de investimento e interpreta o 
significado de rendemento e do risco en 
diversos contextos financeiros, e recoñece os 
beneficios da diversificación. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ EFNB1.3.5. Identifica os motivos que 
conducen á decisión de aforrar. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.8. Operacións de investimento: 
elementos, dimensión temporal e tipos de 
xuro. 

▪ B1.9. Depósitos e imposicións a prazo. 

▪ B1.10. Contas á vista remuneradas. 

▪ B1.4. Identificar os produtos de aforro, 
considerar as súas características e a súa 
tipoloxía, calcular o rendemento ofrecido e 
valorar a oportunidade de contratación. 

▪ EFNB1.4.1. Recoñece as características dos 
tipos de depósitos e imposicións a prazo 
ofrecidas polas entidades bancarias. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ EFNB1.4.2. Compara ofertas concretas de 
depósitos e imposicións a prazo mediante a 
consideración dos tipos efectivos de xuro 
aplicados. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 
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 Educación Financeira 1º/2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave 

▪ EFNB1.4.3. Considera as características das 
contas á vista remuneradas existentes no 
mercado bancario, e diferénciaas das 
imposicións e dos depósitos a prazo. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ EFNB1.4.4. Avalía a oportunidade de 
contratación de imposicións e depósitos a 
prazo e de contas á vista remuneradas en 
función das condicións do mercado, e 
considera as súas vantaxes e os seus 
inconvenientes. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 Bloque 2. Planificación financeira persoal e familiar  

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B2.1. Planificación financeira ao longo da 
vida. 

▪ B2.2. Orzamento persoal e familiar. 

▪ B2.1. Planificar a vida financeira, clasificar os 
elementos integrantes dun orzamento persoal 
ou familiar, e identificar medidas de control que 
permitan non desviarse dos niveis orzados. 

▪ EFNB2.1.1. Valora o impacto da planificación e 
a importancia do aforro na vida de cadaquén. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ EFNB2.1.2. Identifica e clasifica ingresos e 
gastos para elaborar un orzamento persoal e 
familiar. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ EFNB2.1.3. Avalía os gastos axustándoos aos 
ingresos e identifica medidas de control. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 
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 Educación Financeira 1º/2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B2.3. Operacións de financiamento: 
elementos, dimensión temporal e tipos de 
xuro. 

▪ B2.4. Capacidade de endebedamento 
persoal. 

▪ B2.5. Préstamos e contas de crédito. 

▪ B2.6. Préstamos persoais e hipotecarios. 

▪ B2.7. Finalidade, importe, prazo e tipo de 
xuro nos préstamos. 

▪ B2.2. Determinar as necesidades de 
financiamento ao longo da vida, analizar as 
operacións de préstamo, diferenciando os tipos 
existentes en función das súas características e 
identificando os elementos integrantes, e 
avaliar a capacidade de endebedamento, 
garantindo a seguridade financeira 

▪ EFNB2.2.1. Recoñece as características e as 
diferenzas entre préstamos e pólizas de 
crédito. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ EFNB2.2.2. Clasifica os préstamos segundo a 
garantía esixida pola entidade prestamista, 
definindo cada un dos tipos e analizando as 
súas características e os elementos 
integrantes. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ EFNB2.2.3. Representa graficamente as 
operacións de financiamento, identificando os 
seus elementos integrantes, e recoñece os 
efectos do tipo de xuro. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EFNB2.2.4. Interpreta a diferenza entre o TXN 
e o TAE nas operacións de financiamento e 
entre os tipos de referencia oficiais para a 
determinación dos tipos de xuro aplicables. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ EFNB2.2.5. Valora a idoneidade de cada tipo 
de préstamo en función da finalidade, o 
importe e o prazo. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.8. Sistemas de previsión social públicos 
e privados. 

▪ B2.3. Analizar o sistema público de previsión 
social, considerar o seu efecto sobre a 
planificación para lograr a seguridade financeira 
e comparar cos sistemas privados. 

▪ EFNB2.3.1. Distingue o sistema público de 
Seguridade Social dos sistemas privados de 
previsión (seguros e plans de pensións). 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 
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 Educación Financeira 1º/2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave 

▪ g 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.9. Relacións nos mercados financeiros: 
actitudes, información e negociación. 

▪ B2.10. Tarifas dos produtos e servizos 
financeiros. 

▪ B2.11. Procesos de reclamación perante 
os bancos e as entidades supervisoras. 

▪ B2.4. Estimar a capacidade de negociación coas 
entidades bancarias, distinguir os custos dos 
produtos e dos servizos financeiros, e precisar 
os procesos de reclamación, ante entidades 
bancarias e organismos reguladores. 

▪ EFNB2.4.1. Identifica os elementos das tarifas 
aplicadas á clientela polas entidades bancarias 
e compara as condicións ofrecidas por 
distintas entidades para elixir a mellor opción. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ EFNB2.4.2. Determina os procesos de 
reclamación perante entidades bancarias e 
organismos reguladores, e as actitudes que 
cómpre adoptar como persoa usuaria de 
servizos bancarios. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ EFNB2.4.3. Comprende os principais dereitos e 
deberes dos/das consumidores/as no mundo 
financeiro e recoñece as principais 
implicacións dos contratos financeiros. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ EFNB2.4.4. Elabora un sinxelo escrito de 
reclamación perante unha entidade bancaria, 
utilizando unha estrutura formal axeitada. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ B2.12. Banca a distancia. ▪ B2.5. Descubrir novos sistemas de relación coas 
entidades bancarias (banca a distancia) e 
recoñecer o funcionamento e a operación 
permitidos para identificar as súas vantaxes e os 

▪ EFNB2.5.1. Distingue os sistemas alternativos 
de relación coas entidades bancarias, 
precisando o funcionamento e as operacións 
permitidas. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSIEE 
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 Educación Financeira 1º/2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave 

▪ f 

▪ g 

seus inconvenientes. ▪ EFNB2.5.2. Valora as vantaxes e os 
inconvenientes das novas canles de relación 
coas entidades financeiras. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.13. Protección de datos de carácter 
persoal. 

▪ B2.14. Seguridade e tecnoloxías da 
información e da comunicación. 

▪ B2.6. Identificar os perigos derivados do 
emprego de datos de carácter persoal nas 
relacións bancarias. 

▪ EFNB2.6.1. Recoñece os perigos do uso 
fraudulento e do abuso na utilización de datos 
de carácter persoal nas relacións coas 
entidades bancarias, con especial atención aos 
vinculados cos novos sistemas de relación cos 
bancos. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ EFNB2.6.2. Considera as recomendacións de 
seguridade e protección de datos persoais na 
operativa bancaria e comprende os dereitos 
que lle outorga a normativa aplicable. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ EFNB2.6.3. Valora a necesidade de garantir a 
seguridade na operativa bancaria a través dos 
novas canles de relación coas entidades 
bancarias. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSC 

 Bloque 3. Xestión da liquidez  

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B3.1. Diñeiro: características, funcións e 
clases. 

▪ B3.2. Contratos de conta bancaria á vista. 

▪ B3.1. Recoñecer o valor social do diñeiro e o seu 
papel na economía persoal, identificar os casos 
de uso fraudulento e valorar que o diñeiro pode 
investirse, prestarse e pedirse prestado. 

▪ EFNB3.1.1. Distingue as necesidades de 
fondos a curto, medio e longo prazo, e 
identifica as alternativas para o pagamento de 
bens e servizos. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA  

▪ EFNB3.1.2. Describe os medios para identificar 
diñeiro falso e explica os pasos que se deben 
seguir no caso de detectalo.  

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 
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 Educación Financeira 1º/2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave 

▪ EFNB3.1.3. Valora as consecuencias do uso 
fraudulento do diñeiro. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B3.3. Razóns para utilizar os servizos 
bancarios. 

▪ B3.4. Contas bancarias á vista. 

▪ B3.5. Clasificación das contas bancarias á 
vista. 

▪ B3.6. Funcionamento das contas bancarias 
á vista. 

▪ B3.7. Interpretación dos documentos 
vinculados ás contas bancarias á vista. 

▪ B3.2. Analizar os contratos bancarios de conta á 
vista, explicar a súa estrutura e o seu 
funcionamento, clasificalos e interpretar a 
información subministrada nos documentos 
relacionados. 

▪ EFNB3.2.1. Explica o papel de intermediación 
das entidades bancarias, valorando a 
importancia das súas funcións na economía. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ EFNB3.2.2. Clasifica as contas bancarias á 
vista, describe as súas características e os 
elementos obxectivos e subxectivos, e explica 
vantaxes e inconvenientes. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ EFNB3.2.3. Describe o funcionamento das 
contas bancarias á vista, explica os 
movementos e interpreta a información 
subministrada nos extractos e nos 
documentos xustificativos. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ EFNB3.2.4. Compara ofertas concretas de 
entidades bancarias para a selección dun 
contrato de conta á vista. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.8. Tarxetas bancarias: natureza, 
características e clasificación. Caixeiros 
automáticos. 

▪ B3.9. Recomendacións de seguridade no 

▪ B3.3. Considerar a utilidade das tarxetas 
bancarias, identificar os elementos integrantes 
e operar con elas en condicións de seguridade. 

▪ EFNB3.3.1. Examina as características físicas 
das tarxetas, identifica os elementos 
integrantes e argumenta a súa utilidade 
principal. 

▪ CMCCT 

▪ CD 
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 Educación Financeira 1º/2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave 

▪ f 

▪ g 

uso das tarxetas. ▪ EFNB3.3.2. Observa as recomendacións sobre 
seguridade na operativa con tarxetas 
bancarias. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

 

 

5.3.- Temporalización, ponderación, e instrumentos de avaliación dos estándares. 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE U.D. % 
Peso 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

 

                                                                      Bloque 1. Educación y finanzas persoais (1ª AVALIACIÓN)   

EFNB1.1.1. Recoñece as fontes de renda persoal e describe os tipos de recursos financeiros. 

EFNB1.1.2. Procura alcanzar a seguridade financeira na concreción dos seus obxectivos 
financeiros persoais. 

EFNB1.1.3. Identifica os tipos de investimentos ao longo da vida das persoas. 

 

  

 

 

 

10 % 

3% 

 

10% 

 

50% 

PO 

PT/CA 

TGI 

 

EFNB1.2.1. Relaciona a situación económico-financeira persoal cos principais indicadores 
económicos. 

EFNB1.2.2. Explica o papel dos intermediarios financeiros na sociedade, e caracteriza e 
identifica os principais mercados financeiros 

 

 

 

5% 

 

10% 

 

50% 

OD 

PT/CA 

 

 

EFNB1.3.1. Identifica as etapas que conducen á toma de decisión de consumo intelixente. 

EFNB1.3.2. Interpreta o significado de rendemento e risco en diversos contextos financeiros, e 
recoñece os beneficios da diversificación. 

EFNB1.3.3. Recoñece a dimensión temporal do consumo, e distíngueo do aforro e do 
investimento. 

EFNB1.3.4. Representa graficamente as operacións de investimento e interpreta o significado de 
rendemento e do risco en diversos contextos financeiros, e recoñece os beneficios da 
diversificación 

 

 

 

10% 

5% 

10% 

 

3% 

 

 

 

50% 

OD 

PT/CA 
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EFNB1.3.5. Identifica os motivos que conducen á decisión de aforrar 

 

 

10% 

EFNB1.4.1. Recoñece as características dos tipos de depósitos e imposicións a prazo ofrecidas 
polas entidades bancarias. 

EFNB1.4.2. Compara ofertas concretas de depósitos e imposicións a prazo mediante a 
consideración dos tipos efectivos de xuro aplicados. 

EFNB1.4.3. Considera as características das contas á vista remuneradas existentes no mercado 
bancario, e diferénciaas das imposicións e dos depósitos a prazo. 

EFNB1.4.4. Avalía a oportunidade de contratación de imposicións e depósitos a prazo e de 
contas á vista remuneradas en función das condicións do mercado, e considera as súas 
vantaxes e os seus inconvenientes. 

 

 

 

   

5% 

4% 

 

10% 

 

5% 

 

 

 

50% 

PO 

PT/CA 

 

 

                                                             Bloque 2. Planificación financeira persoal e familiar (2ª AVALIACIÓN)   

EFNB2.1.1. Valora o impacto da planificación e a importancia do aforro na vida de cadaquén. 

EFNB2.1.2. Identifica e clasifica ingresos e gastos para elaborar un orzamento persoal e familiar. 

 

 1% 

10% 

50% PO 

PT/CA 

 

 

EFNB2.2.1. Recoñece as características e as diferenzas entre préstamos e pólizas de crédito. 

EFNB2.2.2. Clasifica os préstamos segundo a garantía esixida pola entidade prestamista, 
definindo cada un dos tipos e analizando as súas características e os elementos integrantes. 

EFNB2.2.3. Representa graficamente as operacións de financiamento, identificando os seus 
elementos integrantes, e recoñece os efectos do tipo de xuro. 

EFNB2.2.4. Interpreta a diferenza entre o TXN e o TAE nas operacións de financiamento e entre 
os tipos de referencia oficiais para a determinación dos tipos de xuro aplicables. 

EFNB2.2.5. Valora a idoneidade de cada tipo de préstamo en función da finalidade, o importe e 
o prazo. 

 

 10% 

10% 

2% 

 

8% 

4% 

 

 

 

50% 

PO 

CA/PT 

 

EFNB2.3.1. Distingue o sistema público de Seguridade Social dos sistemas privados de previsión 
(seguros e plans de pensións). 

 10% 50% PO 

CA/PT 

 

EFNB2.4.1. Identifica os elementos das tarifas aplicadas á clientela polas entidades bancarias e 
compara as condicións ofrecidas por distintas entidades para elixir a mellor opción. 

EFNB2.4.2. Determina os procesos de reclamación perante entidades bancarias e organismos 

 3% 

6% 

 

50% 

PO 

PT/CA 
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reguladores, e as actitudes que cómpre adoptar como persoa usuaria de servizos bancarios. 

 EFNB2.4.3. Comprende os principais dereitos e deberes dos/das consumidores/as no mundo 
financeiro e recoñece as principais implicacións dos contratos financeiros. 

    EFNB2.4.4. Elabora un sinxelo escrito de reclamación perante unha entidade bancaria, 
utilizando unha estrutura formal axeitada. 

 

8% 

4% 

 

  EFNB2.5.1. Distingue os sistemas alternativos de relación coas entidades bancarias, precisando 
o funcionamento e as operacións permitidas. 

  EFNB2.5.2. Valora as vantaxes e os inconvenientes das novas canles de relación coas entidades 
financeiras. 

 5% 50% OD  

Bloque 3. Xestión da liquidez (3º AVALIACIÓN)   

  EFNB2.5.1. Distingue os sistemas alternativos de relación coas entidades bancarias, precisando 
o funcionamento e as operacións permitidas. 

  EFNB2.5.2. Valora as vantaxes e os inconvenientes das novas canles de relación coas entidades 
financeiras. 

 10% 

 

4% 

50% PO 

CA/PT 

 

  EFNB2.6.1. Recoñece os perigos do uso fraudulento e do abuso na utilización de datos de 
carácter persoal nas relacións cs entidades bancarias, con especial atención aos vinculados 
cos novos sistemas de relación cos bancos. 

  EFNB2.6.2. Considera as recomendacións de seguridade e protección de datos persoais na 
operativa bancaria e comprende os dereitos que lle outorga a normativa aplicable. 

  EFNB2.6.3. Valora a necesidade de garantir a seguridade na operativa bancaria a través dos 
novas canles de relación coas entidades bancarias. 

 8% 

 

1% 

 

1% 

50% PO 

CA/PT 

 

  EFNB3.1.1. Distingue as necesidades de fondos a curto, medio e longo prazo, e identifica as 
alternativas para o pagamento de bens e servizos. 

  EFNB3.1.2. Describe os medios para identificar diñeiro falso e explica os pasos que se deben 
seguir no caso de detectalo.  

  EFNB3.1.3. Valora as consecuencias do uso fraudulento do diñeiro. 

 15% 

15% 

 

3% 

50% PO 

CA/PT 

 

  EFNB3.2.1. Explica o papel de intermediación das entidades bancarias, valorando a importancia 
das súas funcións na economía. 

  EFNB3.2.2. Clasifica as contas bancarias á vista, describe as súas características e os elementos 
obxectivos e subxectivos, e explica vantaxes e inconvenientes. 

  EFNB3.2.3. Describe o funcionamento das contas bancarias á vista, explica os movementos e 
interpreta a información subministrada nos extractos e nos documentos xustificativos. 

  EFNB3.2.4. Compara ofertas concretas de entidades bancarias para a selección dun contrato 
de conta á vista. 

 10% 

15% 

 

15% 

10% 

50% PO 

CA/PT 
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 EFNB3.3.1. Examina as características físicas das tarxetas, identifica os elementos integrantes 
e argumenta a súa utilidade principal. 

  EFNB3.3.2. Observa as recomendacións sobre seguridade na operativa con tarxetas bancarias. 

 15% 

2% 

50% PO 

CA/PT 

 

 
 

 
LENDA INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

PO: Probas obxectivas. 
CA: Caderno do alumnado. 
PT: Portfolio tarefas. 
TGI: Traballos en grupo ou individuais. 
OD: Observación directa 

   

 
 
 
 
 

5.4.- Unidades didácticas e temporalización.  

 
Os contidos correspondentes a toda a materia agrúpanse nas seguintes unidades didácticas, coa correspondente temporalización: 
 
Unidade 1.- Educación e seguridade financeira 
 
Unidade 2.- .O consumo intelixente 
 
Unidade 3.- . O aforro 
 
Unidade 4.- . O presuposto persoal 
 
Unidade 5.- . O diñeiro en efectivo 
 
Unidade 6.- . As contas bancarias 
 
Unidade 7.- . As tarxetas 
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Unidade 8.- . Protección de datos persoais 
 
Unidade 9.- . Relacións bancarias 
 
 
A temporalización prevista por trimestres é a seguinte:  
 
1º trimestre: Unidades 1, 2 e 3 
 
2º trimestre: Unidades 4, 5 e 6 
 
3º trimestre: Unidades 7, 8 e 9 

  
 

5.5.- Metodoloxía, materiais e recursos didácticos. 
 
Presencial  
 
As clases basearanse nas explicacións do profesorado dos contidos anteriormente sinalados, respondendo ás dúbidas que en todo momento plantexen os alumnos. 
Os alumnos traballarán cos apuntes e boletíns que proporcionará o departamento de economía, os cales estarán dispoñibles na Aula Virtual do IES Macías o 
Namorado. O alumnado terá que levar sempre os apuntes a clase. 
 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmaciasonamorado/aulavirtual/ 

 
 Tamén, o alumnado poderá utilizar como bibliografía complementaria e de apoio calquera outro libro de texto desta materia doutra editorial, así como 

calquera dicionario económico. 
 

Tratarase de dar un enfoque práctico e de fomentar o espírito crítico do alumnado utilizando a cotío como material didáctico ou curricular, textos 
xornalísticos da prensa diaria ou especializada e uso da prensa dixital, así como do material ou gravacións videográficas de espazos televisivos onde se traten temas 
relacionados coa materia e que presenten propostas concretas de actividades que sirvan para vincular os contidos desenvolvidos na aula cos acontecementos 
económicos cotiáns. Consulta de páxinas web de determinados organismos públicos, institucións ou empresas que poidan proporcionar información interesante 
para a materia coa finalidade da realización de traballos individuais ou en grupo, con exposición oral ou escrita posterior das ideas propias ou dos resultados e 
conclusións obtidos.  
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Fomentarase o traballo en equipo e, polo tanto, un bo clima de convivencia. Será moi importante a participación do alumnado no desenrolo das clases. 
Utilizando todo este material didáctico e a aula virtual, esta asignatura contribúe claramente ao fomento da lectura e utilización das TICs.  

 
Tamén se tratará de fomentar que os alumnos de Economía utilicen a biblioteca do centro, para consultar xornais, revistas especializadas, etc. Este 

departamento mantén unha colaboración directa coa dinamización da biblioteca e este curso continuará co incremento de fondos bibliográficos e audiovisuais 
relacionados co mundo da economía e da empresa actuais para que os alumnos poidan utilizalos na la realización dos seus traballos e proxectos. 

 
 
 
 

Non presencial 
 

Se a evolución da pandemia actual non é favorable e non é posible asistir presencialmente, se impartirá a materia vía telemática. Se establecerán os horarios 
de conexión de clase dentro do horario lectivo seguindo instrucciones do centro educativo. Utilizarase preferiblemente a plataforma Cisco Webex e a Aula Virtual 
MOODLE do IES. Ademáis, se proporcionará ao alumnado un correo electrónico para contactar co profesor en caso de dúbidas. Se terá en conta o risco de fenda 
díxital do alumnado e as posibles situacións de necesidades educativas especiais. En todo caso, se estará a disposición das autoridades educativas para posibles 
adaptacións das programaciones ás novas circunstancias que xurdan. 
 
 
5.6.- Elementos transversais. 
 

 Tendo en conta a metodoloxía e os recursos citados no punto anterior, nesta materia trabállanse en todas as unidades a expresión oral e escrita, a 
comunicación audiovisual, as TICs, a educación cívica e constitucional, especialmente dende o punto de vista da responsabilidade social e corporativa.  
 Con maior profundidade trátase o emprendemento como elemento transversal, así como a igualdade entre homes e mulleres relativa ao mercado  de 
traballo e o desemprego, tratando de que o alumno coñeza as medidas que toman as institucións públicas pero tamén empresas privadas nesa dirección. 
 

5.7.- Procedemento e instrumentos de avaliación . 
A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumno responderá a criterios obxectivos (criterios de avaliación no apartado 2) nos que se valorará, tal como 

indica o Decreto 86/2015, a súa dedicación, esforzo e rendemento. 
A avaliación será continua, entendendo por tal que se efectuará ao longo de todo o proceso de ensino-aprendizaxe. Realizarase unha avaliación inicial para 

ter en conta os coñecementos previos do alumno e un seguimento ao longo de todo o curso. 
 O procedemento para acreditar os coñecementos previos consistirá na realización por parte do alumno dunha ficha  o primeiro día de clase na que poderá 
expresarse en relación con cuestións actuais referentes á materia. 
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Instrumentos de avaliación. 
Ao finalizar cada trimestre realizarase unha proba escrita que acadará todos os contidos traballados durante ese trimestre. Tamén, poderán realizarse outras 

probas periódicas (controis por escrito, traballos individuais ou en grupo, debates, problemas e  cuestionarios  no aula virtual ou de maneira tradicional) que terán 
tamén carácter obrigatorio para todos os alumnos. 
 
As notas dos exames suporán un 40% da cualificación final por trimestre. O 60% restante será a valoración dos restantes aspectos sinalados no punto seguinte 
(traballos, cuestionarios, por escrito e no aula virtual, traballo diario no tempo de clase). 
 

 

 

5.8.- Criterios de cualificación. 
O procedemento a seguir para a cualificación do alumnado ten como base os instrumentos de avaliación xa sinalados na táboa do apartado 6.3 e o seu peso 

na nota trimestral do alumno será o seguinte:  
 
 
Probas escritas de todos os contidos do trimestre: 40%  

Traballos e proxectos do trimestre: 40%  

Traballo na aula (resolución de exercicios e problemas, caderno de clase, produción oral, individual ou por grupo, e textos escritos): 20%  
 

Considérase aprobada ou superada a materia se obtén unha cualificación de 5 ou superior.  Con carácter xeral faranse dúas probas escritas, a primeira 
abarcará os temas impartidos dende o comezo da avaliación ata a data do exame, e a segunda abarcará o resto dos contidos da avaliación. A nota media das probas 
escritas será a media aritmética de ambas probas. O alumnado que obteña unha nota inferior a 4 puntos nalgunha destas probas supenderá a avaliación e deberá 
presentarse á recuperación que se fará ao remate do trimestre.  
Ao final do terceiro trimestre realizarase unha proba escrita final que incluirá todos os contidos da materia repartidos por trimestres. Para ter superada a materia en 
xuño é necesario superar as partes trimestrais e a cualificación final será a media aritmética desas partes. 

A principios de xuño, darase por rematada a terceira avaliación, debidamente calificada e na data fixada pola dirección entregaranse os respectivos boletíns, 
sen dar por concluido o curso, e tendo a obriga de asistencia do alumnado ata o fin do curso. Durante ese periodo o alumnado poderá aspirar a mellorar a nota ou 
ben a recuperar avaliacións pendentes, tendo en conta que xa non existe convocatoria extraordinaria.  

Para ter aprobada a materia por completo na convocatoria ordinaria é necesario ter un 5 na media das tres avaliacións trimestrais. O alumnado que non 
aprobe a materia nos trimestres correspondentes, posto que non se acadaron os obxectivos mínimos establecidos, terá que superar no mes de xuño unha ou varias  
probas escritas (a determinar polo docente). 

Durante o mes de xuño levaranse a cabo clases de reforzo para o alumnado ca materia suspensa, traballando os contidos mínimos e así, poder superar a 
materia. Deberá presentarse o alumnado que teña suspensa unha ou varias das avaliacions trimestrais e na media global non acaden o 5. A proba ou probas 
versarán sobre todos os contidos impartidos ao longo do curso ou trimestre e fará media coas partes as que non sustitue, para dar unha cualificacion final. Nese 
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periodo realizarase tamén titorizacion para o alumnado ca materia aprobada e permitirase a posibilidade de mellorar a súa nota 1 punto mediante a realización de 
traballos, actividades, exercicios, etc  (a determinar polo docente) relacionados co contido da materia e vinculados ca vida real socioeconómica e empresarial. 

 
 

5.9.- Grao mínimo de consecución para superar a materia.  
 
A partir de cada estándar, pódense determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. O instrumento máis idóneo é a 
rúbrica 
 
5.10.- Medidas de atención á diversidade. 
 

Na explicación en clase dos estándares de aprendizaxe que poidan ter máis complexidade para o alumnado con dificultades, que adoitan estar relacionados 
coas partes prácticas de resolución e interpretación de problemas, proporanse exercicios de dificultade variable en función das propias necesidades do alumnado, 
así como actividades de ampliación e reforzo.  

O alumnado que non supere algunha das avaliacións trimestrais poderá recuperar na proba escrita de recuperación do seguinte trimestre, tamén no exame 
final do mes de Xuño, para calquera que chegado ese momento teña algunha parte trimestral sen acadar o mínimo de 5.  

Seguiranse as pautas do Departamento de Orientación do centro para a toma doutras medidas específicas ante problemáticas concretas e acreditadas polas 
institucións ou especialistas pertinentes, como aplicacións de protocolos en caso de alumnos con TDAH ou dislexia. Tamén se fará un seguemento individualizado do 
alumnado repetidor que suspendera materias do departamento no curso anterior. 
 
 
 

6.- Programación da educación en valores 
 

Todas as materias deste Departamento tocan contidos fundamentais para a educación en valores do alumnado. Dende o recoñecemento dun desigual 
reparto da renda e da riqueza e a necesidade de establecer mecanismos públicos que corrixan esa situación, ata a crecente importancia da ética e responsabilidade 
social das empresas con respecto ao medio ambiente, aos traballadores, consumidores e a sociedade en xeral. 

 

7.- Contribución do departamento ao desenvolvemento do plan de igualdade 

 
A Lei organica 3/2007, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, dedica os artigos 23, 24 e 25 a regular os plans de igualdade ente homes e 

mulleres. Un obxectivo prioritario e conseguir a integracion da igualdade entre mulleres e homes nos nosos centros educativos, e ademais contribuir a que a 
comunidade escolar tome conciencia de que este obxectivo permite unha integracion da perspectiva de xenero, e en especial no alumnado, a necesidade de unha 
igualdade efectiva entre homes e mulleres. 
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Hai que conseguir unha implicacion persoal e comprometida de toda a comunidade educativa, informando e ofrecendo material a todo o 
alumnado.Debemos contribuir a erradicacion da violencia de xenero. Facer visibles e corrixir os casos de discriminacion de xenero, condutas sexistas e as inxustizas 
derivadas que se poidan dar no centro. E o noso papel estimular procesos de reflexion no centro educativo encaminados a desvelar as desigualdades existentes 
entre homes e mulleres e establecer practicas educativas correctoras de obsoletos e toxicos estereotipos. Teremos que fomentar o cambio das relacions de xenero 
formando ao alumnado na autonomia persoal e favorecer as relacions amigables de cooperacion entre iguais evitando exclusions ou rivalidades. E por ultimo o 
alumnado ten que aprender a valorar o traballo desenvolto por mulleres que en moitos casos ten quedado esquecido ao longo do tempo; neste contexto, este 
departamento stablecera como traballo obrigatorio na terceira avaliacion a busqueda de informacion respecto de mulleres galegas relevantes en materia xuridica, 
politica e economica da nosa realidade mais proxima como a nivel de estado ou de Union Europea. Este traballo repercutira na formacion das traballadoras e dos 
traballadores nun futuro, e na conciliacion da sua vida laboral, familiar e persoal, mais alo do que a lei estableza, onde non se acepte esteriotipos de xenero que que 
obriguen a muller a coidar en exclusividade a persoas enfermas, nenos ou ancians, que os labores do fogar sexan compartidas e que no ambito do traballo, ambos 
os xeneros sexan percibidos como iguais, ademais doutros ambitos que iran xurdindo da retroalimentacion dos e cos alumnos e alumnas. Esta nova tarefa require 
dunha metodoloxia que permita ter un conecemento das medidas que hai que aplicar na nosa comunidade educativa para conseguir a igualdade e a conciliacion, e 
duns instrumentos que sirvan de guia para implantar, avaliar, mellorar e consolidar os plans de igualdade e conciliacion, de tal xeito que o departamento participara 
activamente na actualizacion do Plan de Igualdade que se levara nos anteriores cursos. Na aula faranse actividades para sensibilizar e concienciar os/as alumnos/as 
sobre os temas relativos a desigualdade, e especialmente sobre a lacra social do maltrato feminino. 

 
 
 

 

8.- Actividades complementarias e extraescolares. 
 

Este Departamento  ten previsto realizar algunha actividade de visitas a empresas ou institución financeiras durante este curso se á situación provocada pola 
pasada situación da pandemia Covid-19 o permite. Ainda que as circunstancias pandémicas están camiño da normalidade, a maioría das empresas e Institucións non 
ven oportuno realizar grandes concentracións nas súas instalacións.  

Existe a posibilidade de organizar una exposición de muráis sobre inventos denominada “semana dos inventos e a innovación” e dirixida ao alumnado que 
cursa as materias de 4º ESO e 1º bacharelato.  

Tamén existe a posibilidade de facer outras actividades que se poidan organizar a través de internet como concursos, visitas virtuais a empresas e 
participación en videoconferencias, debates etc.  

Ademais, o departamento está disposto a colaborar coa Vicedireción na realización de actividades que se propoñan ao longo do curso relacionadas coa 
realidade económica ou empresarial da contorna sempre que as circunstancias sanitarias o permitan. 
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9.- Avaliación e mellora da programación e publicidade. 
 
 Partindo de que o obxectivo desta programación é o seu cumprimento ao longo do curso, realizarase unha avaliación, cando menos, trimestral da mesma e 
que se reflectirá nas actas correspondentes do departamento para finalmente poder incorporar melloras na mesma para o curso seguinte. 
 
 Os principais indicadores de logro serán: 

 Os contidos ou unidades didácticas impartidos. 

 As actividades realizadas. 

 Os medios informáticos utilizados. 

 A motivación do alumnado. 
 
 
 

 
INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO 
 

 Escala 

1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.     

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.     

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.     

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.     

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.     

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.     

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.     

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.     

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.     

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.     



IES Macías o Namorado. Departamento de Economía. 2022/2023 
 
 

 - 106 - 

 
 

INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE 

 Escala 

1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.     

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.     

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.     

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.     

6. Combínase o traballo individual e en equipo.     

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.     

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.     

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.     

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.     

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc. 

    

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.     

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.     

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.     

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares.     

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…     

 

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica 
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 Periodicidade coa que se revisará. 

 Contidos que foi preciso engadir ou eliminar con respecto á programación prevista. 

 Medidas que se adoptarán como resultado da revisión. 

 

 

 

Indicadores 

 Escala 

1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do 
currículo.     

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / proxectos.     

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas.     

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou proxectos.     

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.     

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.     

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.     

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.     

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento. [Só para ESO e bach.].     

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).     
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13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba.     

14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.     

15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para determinadas 
materias de 2º de bacharelato].     

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, etc.     

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha avaliación.     

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. [Só para ESO e bacharelato].     

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria. [Só para ESO e bach].     

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes. [Só para ESO 

e bacharelato] 
    

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes. [Só para 

ESO e bacharelato] 
    

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.     

23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares.     

24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.     

25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.     

26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, 
estándares e instrumentos.     

27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción.     

28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.     

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.     
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30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.     

 
 

 

Dada a importancia que ten que o alumnado e as súas familias estean informados sobre o contido desta programación, especialmente obxectivos, contidos, 
criterios de avaliación e mínimos esixibles, este Departamento ten a intención de dar publicidade a esta información na páxina web do centro. 

10.- Normativa. 

 DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma 

de Galicia. 

 ORDE do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/23 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 RESOLUCIÓN do 26 de Maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento 

das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2022/23. 

 Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, polo que se regulan a avaliación e a promoción na Educación Primaria, así como a avaliación, a 

promoción e la titulación na Educación Secundaria Obligatoria, o Bacharelato e la Formación Profesional (BOE 17/11/2021) 

 Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que     se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria 

obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia (DOG 11/02/2022) procede a modificación desta programación nos criterios de 

avaliación, promoción e titulación para o curso escolar 2021/2022. 

 
Padrón , 7  de Setembro de 2022 

 
 

Severino Fontaiña Sampedro 
(Xefe de Departamento) 
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