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A) 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. 
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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 comunica- ción                    
lingüística e dixital, da capacidade de aprender a aprender, e do sentido da iniciativa e o espírito emprendedor. 
 
B) CONTIDOS  
 
1. O papel da empresa na economía 

● Actividade económica e empresa. 

● As funcións da empresa na economía. 

● A empresa e o empresario. 

● O funcionamento económico das empresas. 

● Os componentes da empresa. 

● ¿Qué obxectivos persegue a empresa? 

● Teorías sobre a empresa. 

● A empresa e os tipos de mercado.  
2. Clases e formas de empresas. 

● Criterios de clasificación das empresas. 

● As empresas segundo a súa forma xurídica. 

● O empresario individual. 

● As sociedades personalistas 

● A sociedade de responsabilidade limitada. 

● A sociedade anónima. 

● As empresas de economía ou interese social. 
3. Entorno e estratexia da empresa 

● O entorno da empresa. 

● O entorno específico ou sectorial: a empresa       
e o mercado. 

● Análise estratéxico: o método DAFO. 

● A estratexia competitiva da empresa. 

● A responsabilidade social e medio ambiental. 

● O marco xurídico da actividade empresarial. 

4. O desenvolvemento das empresas. 

● Localización e dimensión empresarial. 

● A localización empresarial e de servicios. 

● A dimensión das empresas. 

● O proceso de crecimiento das empresas. 

● ¿Especialización o diversificación? 

● ¿Integración vertical o subcontratación? 

● O crecemento externo. 

● A importancia das PYMES na economía 

● Internacionacionalización e competencia   
global: as EM 

5. A función produtiva da empresa: 

● A área de produción da empresa. 

● Tipos de sistemas produtivos. 

● Produción e eficiencia. 

● Costes, ingresos e beneficios da empresa. 

● Os compoñentes do coste. 

● ¿Producir ou mercar? 

● O umbral de rendimento. 

● O equilibrio da empresa en competencia      
perfecta. 

6. Productividade, eficiencia e innovación. 

● A produtividade como indicador da eficiencia. 

● Conocimiento tecnolóxico e I+D+i 

● Competitividade e calidade. 

● Os inventarios da empresa. 

● Modelos de xestión de inventarios. 

● Nuevos sistemas de xestión de inventarios. 

● Valoración de inventarios. 

● As externalidades da producción. 

7. A función comercial da empresa. 

● A actividade comercial e a súa evolución. 

● O proceso de planificación de marketing. 

● O mercado e a demanda. 

● Investigación de mercados. 

● Análisis do consumidor. 

● A segmentación de mercados. 
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● Estratexias de segmentación e    
posicionamento. 

 
8. Os instrumentos do marketing mix 

● O marketing mix 

● A política de produto. 

● A identificación do produto. 

● O ciclo de vida do produto. 

● A política de prezos. 

● A comunicación o promoción do produto. 

● A distribución comercial. 

● Marketing e novas tecnoloxías 

 
9. A financiación da empresa. 

● A función financciera da empresa. 

● As fontes de financiación. 

● A constitución e as ampliaciones de capital       
social. 

● Os efectos económicos da ampliación do      
capital. 

● A financiación interna o autofinanciación. 

● A financiación ajena a corto prazo. 

● A financiación axena a medio e largo prazo. 

● O entorno financeiro das empresas. 

 
10. As inversións da empresa. 

● As decisións de inversión. 

● A equivalencia de capitales no tempo. 

● Criterio de selección de inversións: o VAN 

● A tasa interna de rendimento. 

● Criterios estáticos de selección de inversións. 

● A amortización das inversións. 

 
11. O patrimonio e as contas da empresa. 

● O patrimonio da empresa. 

● Elementos e masas patrimoniais. 

● O sistema informativo da empresa: a      
contabilidade. 

● O balance de situación. 

● Elaboración do balance de situación. 

● A conta de resultados o de perdas e        
ganancias. 

● O plan xeral de contabilidade. 

● Criterios de valoración do patrimonio. 

 
12. Análisis financeiro da empresa. 

● A estrutura económica e financiera da      
empresa. 

● O fondo de maniobra. 

● Análise financeiro do balance.  

● Desequilibrios patrimoniais 

● O período de maduración da empresa 

● O período medio de maduración económico e       
financeiro 

 
13. Análise económico e social da empresa 

● Análise económico da empresa 
● O rendimento económico e financeiro 
● Rentabilidade e estrutura financeira da     

empresa. 

● A fiscalidade das empresas. 

● Os impostos que pagan as empresas: o IS e         
o IRPF. 

● Otros impostos: o IVE e o IAE 

● Do balance social ao balance ético das       
empresas. 

 
 
 14. Dirección e organización da empresa. 

● A dirección da empresa e as súas funcións. 

● A función de planificación. 

● Dirección participativa por obxectivos. 

● A función de control. 

● A función de organización. 

● Antecedentes e evolución do pensamento     
organizativo. 

● Criterios de departamentalización. 

● A organización formal e informal. 

● A representación da organización: o     
organigrama 

● Tipos de estructura organizativa. 

 
15. A dirección de recursos humanos. 

● As funcións da dirección de recursos      
humanos. 

● A motivación humana. 

● Factores de motivación. 

● Dirección e liderazgo. 

● A comunicación interna na empresa. 

● Reclutamento, selección e formación de     
persoal. 

● O contrato de traballo. 

● Conflitos de intereses e vías de negociación. 

3 de 19 



 C) TEMPORALIZACIÓN  
PRIMEIRO TRIMESTRE (34 sesións en C e 33        
en D, ata o 26.11.19 aproximadamente) 
1º examen 17.10.19 (C e D) 
Teoría: temas 1 e 2 
Práctica: gestión de almacén y Wilson. 
2º examen 14.11.19 (C e D) 
Teoría: temas 3 e 4 - Práctica: costes y resto 
Avaliacións: 26.11.2019 
TEORÍA:  
- T1: Papel da empresa na economía  (3/4 sesións) 
- T2: Clases e formas de empresas. (5 sesións) 

- T3: Entorno empresa e estratexia empr. (4 sesións) 

- T4: O desenrolo das empresas. (4 sesións) 

Total sesións: 17 
PRÁCTICA:  
- Xestión de almacén: método do prezo medio 
ponderado, método FIFO.  ( 4 sesións) 
- Xestión de stocks: custos das existencias, 
cálculo do volume óptimo de pedido (método de 
Wilson). ( 4 sesións) 
- Cálculo de custos de produción: fixos, 
variables, totais, medios, marxinais. 
Representacións gráficas.  ( 4 sesións) 
- Punto morto: cálculo, interpretación, 
representación gráfica e decisión entre comprar 
ou fabricar. ( 4/5 sesións) 
Total sesións: 16 
 

SEGUNDO TRIMESTRE (39 sesións, ata o      
20.02.20 aproximadamente) 
 
1º examen 19.12.19 (C e D) 
Teoría: temas 5 y 6 
Práctica: punto muerto y productividad 
2º examen 13.2.19 (C e D) 
Teoría: temas 7, 8, 9 y 10 
Práctica: VAN y todo lo anterior 
Avaliacións: 20.02.2020 
TEORÍA: 
- T5:  A función productiva da empresa  (3 sesións) 
- T6: Productividade, eficiencia e innovación. ( 2        
sesións) 

- T7: A función comercial da empresa.  (4 sesións) 
- T8: Os instrumentos do marketing mix ( 4 sesións) 

- T9: A financiación da empresa.  ( 5 sesións) 

- T10: As inversións da empresa. (2 sesións) 

 
PRÁCTICA: 
- A produción: produtividade dun factor,      
produtividade total, índices de produtividade,     
taxa de variación da produtividade.  (4 sesións) 
- Selección de investimentos: Prazo de      
recuperación ou Pay back. Valor actual neto       
(VAN). A Taxa Interna de Rendibilidade (TIR) (o        
calculo do TIR esixirase para un período de        
tempo non superior a dous anos). (5 sesións) 
 

TERCEIRO TRIMESTRE (40 sesións, ata o 
18.05.20 aproximadamente) 
1º examen 26.03.20 (C e D) 
Teoría: temas 11, 12 y 13 
Práctica Balance y análisis de balances + resto 
2º examen 7.05.2020 (C e D) 
Teoría: temas 14 y 15 
Práctica: Cuenta de resultados y balances 
Final: 11.05.2020 
Avaliacións: 18.05.2020 
TEORÍA: 
- T11: O patrimonio e as contas da empresa. (1          
sesión) 

- T12: Análise financeiro da empresa.  (1 sesión) 

- T13: Análise econ. e social da empresa.  (5 sesións) 

- T14: Dirección e organización da empresa. (5        
sesións) 
- T15: A dirección de recursos humanos.  ( 5 sesións) 

PRÁCTICA:  
- O balance: estruturación do balance en masas        
patrimoniais. (8 sesións) 
- Equilibrios patrimoniais. Análise económico e      
financeiro da empresa: cálculo e interpretación      
do Fondo de manobra, análise (cálculo e       
interpretación) a través de ratios     
(Proporcionaranse as fórmulas que permiten     
calcular as ratios). (10 sesións) 
- Conta de Resultados: Cálculo e interpretación       
do rendimento económico e do rendimento      
financeiro. (5 sesións) 

4 de 19 



 

 

D) CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
Os criterios de avaliación aparecen recollidos no desenvolvemento da programación. 
E) MÍNIMOS ESIXIBLES 
 
Os mínimos esixibles fan referencia á concreción do currículum que fai o grupo de traballo da materia para as probas da ABAU. 
 
1. A EMPRESA E O SEU MARCO EXTERNO 
 
1.1. A empresa 
 
Concepto de empresa: factores de produción (inputs), produto (output) e valor engadido. A creación de valor. Elementos, funcións e obxectivos.                    
Funcionamento global (descrición xeral do ciclo de produción) e áreas de actividade (produción, comercialización, financiamento e dirección ou                  
organización). Visións do papel do empresario no pensamento económico: Adam Smith-Knight-Schumpeter-Galbraith. Tipos de empresa e criterios de                 
clasificación: Participación do Estado na propiedade, Tamaño, Actividade, Tipo de mercado. 
 
1.2. Contorno xeral e específico de empresa. 
 
Contorno xeral: factores económicos, socioculturais, político-legais, tecnolóxicos.  Contorno específico : O sector. Esquema das cinco forzas competitivas             
de Porter: rivalidade entre competidores actuais, ameaza de entrada de competidores potenciais, ameaza de produtos substitutivos, poder negociador dos                   
provedores, poder negociador dos clientes. Análise DAFO 
 
1.3. Análise do marco xurídico que regula a actividade empresarial 
 
Principais formas xurídicas da empresa: Empresario individual e empresario colectivo (Sociedade Anónima, Sociedade de Responsabilidade Limitada,                
Sociedade Limitada Nova Empresa, Sociedades Laborais, Sociedade Cooperativa). A responsabilidade social e medio ambiental da empresa                
(traballadores, sociedade, consumidores, medioambiente). 
 
-Normas mercantís 
 
Trámites legais para a constitución da empresa. Código de Comercio. Rexistro Mercantil. Signos distintivos da empresa: nome comercial, rótulo do                    
establecemento e marca. Propiedade industrial, defensa da competencia, publicidade. 
 
-Normas laborais 
 
Dereitos e obrigas do traballador: dereitos e deberes básicos. Dereitos e deberes derivados do contrato de traballo (salario, xornada e calendario laboral,                      
permisos e vacacións). A conciliación da vida laboral e familiar. 
 

5 de 19 



Contrato de traballo (concepto e elementos para que sexa válido), tipoloxía (contratos de duración determinada, contratos a tempo parcial, contratos                    
formativos, contratos indefinidos). Causas de suspensión e extinción do contrato de traballo. Concepto de convenio colectivo. Obrigas de afiliación e                    
cotización á Seguridade Social. Seguranza e hixiene no traballo. A prevención de riscos laborais. 
 
- Fiscalidade 
 
Tributos: concepto, clases. Impostos: concepto, clases (directos-indirectos, reais ou de produto, persoais ou sobre a renda), elementos (suxeito activo,                   
suxeito pasivo, feito impoñible, base impoñible, tipo impositivo) e ámbito de xestión (estatal, autonómico e local). Fiscalidade do empresario individual:                    
IRPF, IVE. Fiscalidade do empresario social: Imposto sobre sociedades, IVE. 
 
1.4. Desenvolvemento da empresa. Factores de Localización espacial e dimensión da empresa 
 
Factores de localización espacial da empresa: localización de actividades industriais, localización de actividades comerciais e de servizos. 
 
A dimensión empresarial: concepto e criterios de medición. As PEME: vantaxes e inconvenientes. O crecemento da empresa; crecemento interno e                    
crecemento externo. Estratexias de fusión e adquisición. 
 
A internacionalización, a competencia global, a influencia do desenvolvemento das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) nas empresas. As                    
empresas multinacionais: características e factores de desenvolvemento. 
 
Tecido industrial galego e tamaño empresarial en Galicia. O cooperativismo en Galicia. 
 
2. A FUNCIÓN PRODUCTIVA DA EMPRESA 
 
El proceso de produción: concepto y objetivos. A cadea de valor. Clasificación dos procesos produtivos: técnicas de produción (Produción para o mercado,                      
produción sobre pedido, produción artesanal, produción en serie). Asignación dos recursos produtivos (eficiencia técnica e económica). Custos de                  
produción (Concepto e clasificación: fixos e variables, medios e marxinais, directos e indirectos). Equilibrio da empresa no caso xeral: limiar de rendimento                      
ou punto morto (decisión de producir ou comprar). Produtividade: Produtividade dun factor, produtividade global, cálculo, taxas de variación, concepto e                    
medición de índices de produtividade. I+D+i (concepto e importancia). Formas de adquisición da tecnoloxía (desenvolvemento interno, adquisición exterior,                  
alianzas estratéxicas). Xestión de stocks: Custos e modelos de xestión (método de Wilson, método ABC e just in time). A planificación e control da                        
produción: Método PERT e Diagrama de Gantt. Externalidades da produción: concepto, distinción entre custo privado e social, exemplos de externalidades                    
positivas e negativas. 
 
3. A FUNCIÓN COMERCIAL DA EMPRESA. 
 
Concepto de mercado. Clases de mercados definidas en función de número de oferentes e demandantes (competencia perfecta, monopolio, oligopolio e                    
competencia imperfecta), adquirentes do producto (maioristas-minoristas, empresas-consumidores), posibilidades de expansión (actual, potencial e             
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tendencial). Análise do consumidor, segmentación de mercados: concepto e variables utilizadas, Investigación de mercados (fontes de información, fases e                   
métodos). Marketing. Marketing-mix: política de produto (concepto de producto ofertado e ciclo de vida do producto, marca e envase, política de prezo                      
(prezos baseados nos custos e prezos baseados na oferta e na demanda), política de promoción (venta persoal, promoción de ventas, relacións públicas,                      
merchandising e publicidade), política de distribución (canles de distribución e intermediarios comerciais). Mercadotecnia e ética empresarial. Aplicación á                  
mercadotecnia das tecnoloxías da información e da comunicación. 
 
4. A INFORMACIÓN NA EMPRESA 
 
El patrimonio de la empresa: concepto, composición e principias criterios de valoración dos elementos patrimoniais (inclúense os métodos de valoración de                     
existencias: FIFO, LIFO e Precio medio ponderado). As contas anuais e a imaxe fiel. Balance (concepto e estructura (agrupación en masas patrimoniais)),                      
Conta de Perdas e Ganancias (concepto e estructura), Memoria (concepto e contidos), Estado de Cambios no Patrimonio Neto e Estado de Fluxos de                       
Efectivo. Obrigas contables: libros contables obrigatorios, verificación e presentación das contas anuais (Auditoría de contas, Rexistro mercantil.). O                  
balance social: concepto, objetivo e indicadores. 
 
Análise económica e financeira da empresa 
 
Estructura económica y financiera de la empresa. Equilibrios patrimoniais. Fondo de manobra (Definición, cálculo e interpretación). Análise da formación de                    
resultados (Beneficios antes de intereses e impostos, Beneficios antes de impostos e Beneficios despois de impostos). Principiais ratios                  
económico-financeiras: Ratios de liquidez., ratios de solvencia, ratios de endebedamento, Ratios de rentabilidade da empresa (Rentabilidade económica e                  
Rentabilidade financeira). 
 
5. A FUNCIÓN FINANCEIRA DA EMPRESA . 
 
A inversión 
Concepto de investimento e tipos (curto-longo prazo, financieros-produtivos. Elementos dun proxecto de investimento. Conceptos de capitalización e                 
actualización. Valoración e selección de proxectos de investimento (Métodos estáticos e dinámicos): Prazo de recuperación, VAN e TIR. (Cálculo,                   
interpretación, vantaxes e inconvintes): 
 
A financiación 
 
Fontes de financiamento da empresa: Financiamento externo a curto prazo (Provedores, créditos bancarios a curto prazo, desconto comercial e factoring),                    
Financiamento externo a longo prazo (préstamos, empréstitos, ampliacións de capital, leasing), Financiamento interno ou autofinanciamento (Amortización                
e reservas). 
 
Ciclo de explotación y Período medio de maduración (concepto, subperíodos que o compoñen e interpretación). 
6. A ORGANIZACIÓN E DIRECCIÓN DA EMPRESA 
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Concepto de organización. Principios básicos de organización: os relacionados co desenvolvemento vertical (autoridade e responsabilidade, xerarquía,                
unidade de mando e descentralización), e os relacionados co desenvolvemento horizontal (división do traballo, especialización, coordinación e agrupación                  
de unidades). Organización formal e informal. Estruturas básicas de organización: lineal, funcional, en liña e staff, por comité. 
 
Funcións básicas de dirección: planificación, organización, xestión e control. Concepto de planificación estratéxica. Os sistemas de xestión de calidade na                    
empresa (concepto de calidade total, círculos de calidade, mellora continúa...). Xestión de recursos humanos: Selección e formación do persoal.                   
Motivación: Teoría da xerarquía das necesidades de Maslow; Teoría dos dous factores de Herzberg (factores de mantemento e factores de motivación).                     
Concepto de conflito e vías de resolución (negociación, mediación e arbitraxe) 
 
CUESTIÓNS NAS QUE SE FARÁ ESPECIAL FINCAPÉ PARA PREPARAR A RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS  (BLOQUES DE PROBLEMAS): 
 
- A produción: produtividade dun factor, produtividade total, índices de produtividade, taxa de variación da produtividade. 
- Cálculo de custos de produción: fixos, variables, totais, medios, marxinais. Representacións gráficas. - Punto morto: cálculo, interpretación,                  
representación gráfica e decisión entre comprar ou fabricar. 
- Xestión de stocks: custos das existencias, cálculo do volume óptimo de pedido (método de Wilson). Xestión de almacén: método do prezo medio                       
ponderado, método FIFO e método LIFO 
- O balance: estruturación do balance en masas patrimoniais. Equilibrios patrimoniais. Análise económico e financeiro da empresa: cálculo e interpretación                    
do Fondo de manobra, análise (cálculo e interpretación) a través de ratios (Proporcionaranse as fórmulas que permiten calcular as ratios). Cálculo e                      
interpretación da rendibilidade económica e da rendibilidade financeira. 
- Conta de Resultados. Clasificación de gastos e ingresos. Resultados de explotación, resultados financieiros, Resultados antes e despois de impostos. 
-Selección de investimentos: Prazo de recuperación ou Pay back. Valor actual neto (VAN). A Taxa Interna de Rendibilidade (TIR) (o calculo do TIR                       
esixirase para un período de tempo non superior a dous anos). 
 
F) DESENVOLVEMENTO DA PROGRAMACIÓN DE AULA: OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE             
APRENDIZAXE Y COMPETENCIAS CLAVE. 
Competencias clave: as competencias clave do currículo serán 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).  
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 G) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
Os instrumentos de avaliación a utilizar, co fin de coñecer o grao de comprensión dos distintos contidos e de consecución dos obxectivo xerais, son: 
- A observación directa, que informe sobre: 

O interese polo traballo. 
O debido uso e ordenado arquivo de todo o material entregado (fotocopias,  apuntes, documentos, etc) . 
A participación activa na planificación e organización das distintas actividades. 
O grao de participación e implicación no desenvolvemento de tarefas concretas. 
O interese pola utilización das fontes de información dispoñíbeis. 
A relación de colaboración e respecto cara os compañeiros e compañeiras. 

- Os traballos realizados, a corrección e amplitude dos seus contidos e a correcta presentación e exposición dos mesmos. 
- A realización das distintas probas escritas e/ou orais. 
Utilizaranse como instrumentos para avaliar: caderno de clase, exames e outras  probas escritas u orais, probas, exames parciais,  traballos, etc. 
 
EXAME DE AVALIACIÓN:  
- Farasen dous exames escritos por trimestre que comprenderán preguntas teóricas e prácticas relacionadas cos temas e actividades de cada unidade                     
didáctica. Nestes, o alumno deberá demostrar que acada os obxectivos mínimos propostos para cada unha das unidades didácticas presentes na                    
programación.  
- A estructura do exame será igual que a do modelo da reválida: 4 preguntas cunha valoración de 1 punto, 2 preguntas cunha valoración de 0,5 puntos e                            
dous exercicios prácticos.  
 
NOTA FINAL DA AVALIACIÓN: 
As notas quedarán fixadas dacordo aos seguintes criterios: 

● O 100% da nota final do trimestre obterase da media da nota dos exames de avaliación.  
● Somentes farase media se cada un dos exames por separado, chega alomenos a unha valoración de 4 puntos. 
● Asimesmo, dado que o reparto da parte teórica e a práctica é do 50%, somentes farase a suma de ambas partes si en cada unha acádase polo                           

menos unha nota de 2,5 puntos. 
● A nota final da avaliación que saia da media, será a parte entera da mesma, sen contar a parte decimal. 

TRABALLO PARA O PERÍODO DO NADAL: 
Requerirase a realización dun traballo nas vacacións do Nadal que se determinará no seu momento. A valoración de dito traballo será a seguinte: 

- A non realización do mesmo suporá a redución dun punto na nota da segunda avaliación.  
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- A realización axeitada do mesmo e a súa entrega en tempo, suporá o incremento da parte decimal da nota resultante da media dos exames da                         
segunda avaliación. 

 
RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS SUSPENSAS 
A recuperación da materia pendente farase da seguinte forma: 

- Se ao alumno lle queda un dous dos exames de avaliación, presentarase a esa parte da materia no seguinte exame de avaliación. 
- Se ao alumno lle queda a avaliación completa, é dicir, suspende os dous exames, terá que presentarse á recuperación na data do exame                       

final. 
-  

EXAMEN FINAL DE MAIO 
- O exame final do curso terá tres partes correspondentes ás tres avaliacións (un exame por avaliación) e o alumno fará aquela parte que teña suspensa. 
- No caso de suspender o exame final do mes de maio, o alumno terá que presentarse ao exame da convocatoria extraordinaria de xuño con toda a                           
materia.  
 
POSIBILIDADE DE SUBIR A NOTA FINAL DO CURSO 
- Aqueles alumnos que queiran subir a nota final do curso, na convocatoria de xuño, terán que presentarse ao exame final de maio con todas as                          
avaliacións e cumprir os seguintes requisitos: 

● Ter aprobadas todas as avaliacións antes de celebrarse o examen final. 
● Ter aprobados todos os exames feitos durante o curso. 
● Acadar polo menos un 6 na nota do examen de mellora da nota. 

- A nota final do curso so poderá ser mellorada nun punto. 
- A estrutura do exame será a da reválida con dúas opcións e a elexir unha. 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE XUÑO 
- Aqueles alumnos que non acadaran unha avaliación positiva no exame final do mes de maio, terán dereito a facer un exame no mes de xuño. 
- O exame constará de 10 preguntas teóricas de desenvolvemento medio cunha valoración de 1 punto que terán un peso do 50% da nota final, e catro                           
exercicios prácticos cunha valoración total do 50% da nota final. Para aprobar a materia na convocatoria extraordinaria de setembro, será necesario chegar                      
a unha nota mínima de 5 puntos en total e á metade da valoración final de cada unha das partes por separado. 
 
No caso de que un alumno copie nun dos exames propostos, quedará de forma inmediata suspenso no trimestre que corresponda e polo tanto, para                        
aprobar a asignatura, deberá presentarse aos exames finais de maio ou xuño. 
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H) PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR OS COÑECEMENTOS PREVIOS: 
 
A avaliación inicial cumpre unha función de diagnóstico ao proporcionarnos información acerca da situación do alumno ao comezo dun período de ensino.                      
Non se trata so de coñecer se os alumnos posúen ou non uns coñecementos, ou de saber se manexan correctamente unha serie de conceptos                        
económicos; trátase tamén de analizar cales son as súas carencias e cal é o seu grado de motivación. 
 
A avaliación inicial, plantéxase ao principio do curso pasando aos alumnos unha proba escrita que persegue os seguintes obxectivos: observar os seus                      
conceptos previos, a capacidade de comprensión e comunicación da realidade económica e as motivacións e intereses fronte á materia. 
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