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A) INTRODUCIÓN

Iniciación a Actividade Emprendedora e Empresarial  é unha materia que ten como obxectivo unha aproximación á realidade empresarial
entendida dende un enfoque eminéntemente práctico e moi amplo, tanto por atender á comprensión dos mecanismos internos que a
moven coma polas súas interrelacións coa sociedade. O mundo da empresa está presente a diario nos medios de comunicación, forma
parte da vida de millóns de traballadoras e traballadores e repercute en todos os fogares. Por outro lado, a empresa é unha entidade en
constante transformación, adaptándose aos sucesivos cambios sociais, tecnolóxicos, políticos etc., innovacións que á súa vez xeran
progresos sociais, pero tamén inconvenientes e incertezas que deben ser valorados en cada caso.

A sociedade esixe cada vez con máis forza das empresas, que as súas actuacións sexan respectuosas co medio ambiente, cos
dereitos dos traballadores e traballadoras, coa seguridade e hixiene no traballo, coa libre competencia, que evite a deficiente ou
enganosa información en produtos. etc. Asemade preténdese inculcar a alumnos e alumnas unha actitude crítica sobre aspectos da
realidade social e  empresarial, tales como o  consumismo exacerbado,  a desigualdade na  distribución das rendas, a degradación
ambiental e o esgotamento dos recursos debidos o crecemento económico ou o fenómeno da globalización.

Trátase dun  compendio de contidos relacionados coa iniciativa  empresarial que inclúe múltiples aspectos procedentes de diversas
áreas de coñecemento que parten da economía, pero que necesitan igualmente nocións de dereito, matemáticas, socioloxía, psicoloxía,
tecnoloxía, teoría da información e comunicación.
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Por outra banda, o alumnado, nun futuro máis ou menos próximo, pasará a formar parte dunha empresa, como traballador ou como
empresario, polo que coñecer o funcionamento do mundo empresarial en tódolos seus ámbitos, vaille facilitar a súa incorporación á vida
laboral, e serviralle para ser capaz de recoñecer todas as facetas do sistema no que estará inmerso.

B) METODOLOXÍA DIDÁCTICA

Segundo  a  lei,  a  metodoloxía  didáctica  é  o  conxunto  de  estratexias,  procedementos  e  accións  organizadas  e  planificadas  polo
profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados. 

Utilizaranse estratexias expositivas (orais, escritas, a través de medios informáticos e audiovisuais) cando se considere necesario, así
como estratexias de indagación, combinándoas de acordo coa situación concreta do alumnado e cos materiais dispoñibles.

En todo caso, previo á utilización dun tipo ou outro de actividade, debemos considerar se os alumnos poden descubrir os conceptos
fundamentais da materia a partir dos procedementos de observación, análise e indagación. No caso de que a resposta sexa negativa, e
sempre no contexto da aprendizaxe dos contidos conceptuais propios da economía, ó ser os contidos demasiado difíciles ou complexos
para a súa aprendizaxe por descubrimento, procederase á súa presentación de forma expositiva. A organización deste tipo de actividade
deberá respectar as condicións para que se dea a aprendizaxe significativa, activando os coñecementos previos do alumno na introdución.
Así  o  profesor  fará  comparacións,  exemplificacións,  etc.  A  exposición  deberá  estar  ben  organizada,  é  dicir,  desenvolverase
xerarquicamente seguindo un fío condutor.
Respecto  ós  contidos  procedimentais,  o  "saber  facer",  en  economía  consiste  en  saber  operar  con  información.  Ter  adquirido  un
procedemento  significa  posuír  a  capacidade  de  utilizalo  en diversas  situacións.  Unha  das  características  propias  das  aprendizaxes
referidas a contidos procedimentais é que estes consolídanse coa práctica.

No  traballo  de  moitos  problemas  económicos  estudados  é  preciso  o  emprego  de  índices  ou  indicadores.  Este  nivel  de  traballo  e
abstracción precisa do dominio das fontes de información: onde están, como utilizalas, que datos son máis fiables, etc. ás que se lle
deberá dar unha atención especial para adquirir a destreza necesario no seu uso.

É importante que o estudante manexe técnicas que faciliten o estudio das relacións entre variables, como é conectar entre si conceptos
obtidos en distintas unidades para aplicalos a situacións novas..

Os exercicios prácticos de redacción de pequenos informes, elaboración de mapas conceptuais, ou valoracións e xuízos propios sobre
problemas económicos, deben constituír instrumentos útiles para a autocomprobación dos estudantes e do profesor das ideas captadas e
da súa capacidade de aplicación.

Dado o carácter da materia, o uso da prensa é obrigado, é fácil e accesible, e é aí onde está a conexión directa entre a teoría e a
realidade. Hoxe moitos periódicos proporcionan información moi doada para a súa utilización na aula.
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No caso dos contidos actitudinais,  os alumnos deberán mostrar tendencia a comportarse ou expresarse dunha determinada maneira
respecto duna determinada situación ou problema. Ao deseñar, pois, a ensinanza haberá que crear situacións na aula de xeito que os
alumnos poidan mostrarse interesados, conscientes ou sensibilizados,  e mostrar  actitudes de atención,  de rechazo ou de valoración
positiva ou negativa ante os casos estudados.

No curso 2021-2022 seguirei a propoñer actividades de investigación nas que os alumnos poderán utilizar os seus teléfonos móviles ou
tabletas. Tamén, utilizando estes dispositivos, intentarei desenvolver actividades nas que se poda aplicar o concepto de “gamificación” de
xeito que as clases sexan máis atractivas e motivadoras.

C) COMPETENCIAS CLAVE

A competencia en comunicación lingüística ponse de manifesto na distinción entre formulacións económicas positivas ou normativas,
criterios de clasificación dos mercados, valoración de diferenzas entre os distintos tipos de mercado (competencia perfecta, monopolios,
oligopolios, competencia monopolística), explicar o funcionamento do diñeiro e valorar o papel do sistema financeiro nunha economía de
mercado,  describir  os  efectos  das  variacións  dos  tipos  de  interese  na  economía,  expresar  as  razóns  que  xustifican  o  comercio
internacional,  diferenciación  de  conceptos  de  crecemento  e  desenvolvemento,  reflexionar  e  comunicar  os  problemas  ambientais
provocados pola actividade económica.

A competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía.  Aplicación  do  razoamento  matemático  para  describir,
interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto a través das áreas relativas aos números, álxebra, xeometría e estatística. En
economía utilizarase a competencia matemática para a análise económica,  determinando a eficiencia  técnica e económica;  calcular,
analizar e interpretar gráficamente os ingresos, custos e beneficios empresariais; calcular e analizar gráficamente as curvas de demanda e
oferta, e calcular as elasticidades; comprender a información gráfica e os datos de diferentes variables macroeconómicas; interpretar e
analizar datos e gráficos relacionados co mercado laboral; analizar datos de inflación e desemprego a nivel nacional e autonómico. A
competencia en ciencia e tecnoloxía permitiranos en Economía reflexionar sobre problemas ambientais, coñecer e valorar a importancia
do logro dun desenvolvemento 
sustentable, desenvolver actitudes positivas en relación co medioambiente e a súa consideración como variable na toma de decisións
económicas.

A competencia  dixital.  Uso  creativo,  crítico  e  seguro  do  TIC  para  alcanzar  obxectivos  profesionais  e  persoais  que  permitan  ser
competentes nunha contorna dixital)  utilízase en economía para coñecer os cambios máis recentes no escenario económico mundial,
coñecer nun contexto global como se relaciona a división do traballo coa interdependencia económica, investigar casos reais de diferentes
formas de mercado, interpretar a información de diferentes variables macroeconómicas, investigar ámbitos de oportunidades e tendencias
de emprego, e identificar os obxectivos e a finalidade do BCE.

A competencia de aprender a aprender permite a aprendizaxe permanente que se produce ao longo da vida, esixe en primeiro lugar a
capacidade de motivación, e en segundo coñecer e controlar os propios procesos de aprendizaxe para axustalos aos tempos e demandas
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das tarefas e actividades de aprendizaxe. En relación á materia de Economía trátase de abordar a resolución de problemas económicos
en situacións económicas internacionais, estudar e analizar as repercusións da actividade empresarial próxima e internacional, valorar a
influencia do tipo de mercado sobre os axentes  económicos participantes,  valorar a relación entre educación e emprego,  recoñecer
ámbitos tendenciales de emprego, ou describir os efectos das variacións dos tipos de interese.
As competencias sociais e cívicas. Habilidade e capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes sobre a sociedade que permitan
interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis diversificados) concrétase en Economía na análise das diferentes
formulacións e formas de abordar os principais sistemas económicos, a comparación de diversos tipos de mercados, a análise crítica dos
diferentes  indicadores  económicos como instrumentos  para  medir  a  calidade  de  vida,  o  estudo das causas de inflación  e  as  súas
repercusións económicas e sociais, o describir as implicacións e efectos da globalización económica, o estudo das consecuencias do
crecemento sobre a repartición da riqueza e medioambiente, o estudo do contexto internacional e a desigual distribución da riqueza, e a
abordaxe da competencia cívica desde a comprensión das experiencias colectivas de organización e funcionamento do pasado e presente
das sociedades e a súa organización económica.

A competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (capacidade de transformar as ideas en actos). Contribúe desde a materia
de Economía coa inclusión da necesidade de tomar decisións e elixir, analizar e interpretar obxectivos e funcións das empresas, estudar a
eficiencia técnica e económica de casos expostos, coñecemento de custos da empresa, representación e interpretación gráfica, estudo de
factores que determinan a oferta e a demanda, valoración da formación como elemento crave para a obtención de emprego e mellora dos
salarios, investigación e recoñecemento de ámbitos de oportunidades e tendencias de emprego, valoración do papel do sistema financeiro
como canalizar do aforro ao investimento, descrición dos efectos dos tipos de interese en Economía, análise de implicacións e efectos da
globalización económica, e estudo das consecuencias do crecemento económico sobre a repartición da riqueza.

A competencia en conciencia e expresións culturais. Contribúe desde a materia de economía pondo en xogo habilidades de pensamento
diverxente  e  converxente,  reelaborando  ideas  e  sentimentos  propios  e  alleos;  atopando  fontes,  formas e  canles  de comprensión  e
expresión.  Planificando,  avaliando e axustando os procesos necesarios para alcanzar  uns resultados, xa sexa no ámbito persoal ou
académico.

D) DESENVOLVEMENTO  DA  PROGRAMACIÓN:  OBXECTIVOS,  COMPETENCIAS,  CONTIDOS,
CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES.

MATERIA
Iniciación á actividade emprendedora e empresarial 4º ESO

BLOQUES DE CONTIDOS

Bloque 1: Autonomía persoal, liderado e innovación. 

Bloque 2: Proxecto de empresa.

Bloque 3: Finanzas.
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B1.1. Autonomía e 
autocoñecemento. A 
iniciativa emprendedo- 
ra e o/a empresario/a 
na sociedade.
B1.2.Intereses, 
aptitudes e motivacións
persoais para a carreira
profesional.
B1.3.Itinerarios 
formativos e carreiras 
profesionais. Proceso 
de procura de 
emprego Autoemprego.
Proceso de toma de
decisións sobre o 
itinerario persoal.
B1.4. Dereito do 
traballo.
B1.5. Dereitos e 
deberes derivados da 
relación laboral.
B1.6. Contrato de 
traballo e negociación 
colectiva.
B1.7. Seguridade 
Social. Sistema de 
protección. Emprego  e 
desemprego.
B1.8. Protección do/da 
traballador/a e benefi- 
cios sociais.
B1.9. Riscos laborais. 
Normas. Planificación 
da protección na 
empresa.

IAEEB1.1.1.
IAEEB1.1.2.
IAEEB1.2.1.
IAEEB1.3.1.
IAEEB1.3.2.
IAEEB1.3.3.
IAEEB1.3.4.

1 Autonomía personal, 
liderazgo e innovación

Nesta unidade traballaremos  o concepto da
carreira  profesional, a figura do  emprendedor,
as diferentes ofertas de emprego., os dereitos
e deberes do traballadorr, o sistema da Seguri-
dad Social e  a  prevención de riscos  na  em-
presa.

1ª AVALIACIÒN
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B2.1. Idea de proxecto 
de empresa. Avaliación 
da idea. O contorno e o 
papel social da empresa.
B2.2. Elementos e 
estrutura da empresa. 
B2.3. Plan de empresa. 
B2.4. Planificación na 
empresa.
B2.5. Información na 
empresa. Información 
contable. Información de 
recursos humanos. 
Documentos comerciais 
de cobramento e 
pagamento. Arquivo.
B2.6. Actividades na 
empresa. Función de 
produción.Función 
comercial e de márke- 
ting.
B2.7. Axudas e apoio á 
creación  de  empresas.

IAEEB2.1.1.
IAEEB2.1.2.
IAEEB2.1.3.
IAEEB2.1.4.
IAEEB2.2.1.
IAEEB2.2.2.
IAEEB2.3.1.
IAEEB2.3.2.
IAEEB2.3.3.

2 Proxecto de empresa Nesta  unidade traballaremos  a idea  empren-
dedora, a evolución das distintas teorías que
abordan a organización empresarial, os recursos
humanos  na empresa,  o Marketing-  mix, a
función contable: os  documentos  de  cobro e
pago.

1ª e 2ª AVALIACIÓN

6



B3.1. Tipos de empresa  
segundo a súa forma 
xurídica.
B3.2. Elección da forma 
xurídica.
B3.3. Trámites de posta 
en marcha dunha 
empresa.
B3.4. Fontes de 
financiamento das 
empresas: externas 
(bancos, axudas e 
subvencións, e crowd- 
funding) e internas 
(accionistas, investido- 
res/as e aplicación de 
beneficios).
B3.5. Produtosfinan- 
ceiros e bancarios
Para pequenas e 
medianas empresas 
(PME): comparación. 
B3.6. Planificación 
financeira das empre- 
sas. Estudo de viabili- 
dade  económico- 
financeira. Proxección da
actividade. Instrumentos  
de análise. Razóns 
básicas.
B3.7. Impostos que 
afectan as empresas. 
Calendario fiscal.

IAEEB3.1.1.
IAEEB3.1.2.
IAEEB3.1.3.
IAEEB3.1.4.
IAEEB3.2.1.
IAEEB3.2.2.
IAEEB3.3.1.
IAEEB3.3.2.
IAEEB3.3.3.
IAEEB3.3.4.

3 Finanzas Nesta unidade traballaremos a forma xurídica
para cada  proxecto  de  empresa. Os  trámites
para constituir e  poñer en marcha  unha
empresa. Análise de custos e ingresos, o  plan
de inversións, o  plan  de  financiación, a  análise
da viabilidade financieira, os ingresos públicos, o
calendario fiscal.

2ª e 3ª AVALIACIÓNn
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IDENTIFICACIÓN DA UNIDADE DIDÁCTICA

Nº Título da UD Duración (sesións) Temporalización

1 Autonomía persoal, liderazgo e innovación. 30 1ª Avaliación

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

Planificar unha carreira profesional.
Descubrir a importancia de seguir formándose o longo da vida.

Considerar as opcións profesionais do traballo por conta allea e por 
conta propia. Descubrir onde encontrar as ofertas de emprego.
Identificar o Dereito do Traballo como rama que regula as relacións laborais e o Estatuto dos 
traballadores. Describir un contrato de traballo.
Definir en que consiste a 
negociación colectiva. Descubrir que
é o salario e a sua estructura.
Relacionar as principais diferenzas entre as prestacións que perciben os traballadores por conta propia e allea. Describir o risco 
laboral.
Identificar os principios de prevención.
Identificar os pasos a seguir a aplicar os primeiros coidados a un ferido.
Ter una actitude responsable cando se produce unha  situación de emerxencia.

CONTIDOS

Os itinerarios formativos. 

A búsqueda de emprego.

A relación laboral. 

Dereitos e deberes do traballador.

O contrato de traballo. A negociación colectva.

O salario.

A Seguridade Social. 

Os sistemas de proteción

O desemprego. Os autónomos.

O traballo e a saúde.

Os dereitos e deberes en materia de prevención de riscos laborais.

Normativa e organismos públicos. Principios de prevención.

Medidas de protección. Os primeiros auxilios.

O plan de emerxencia e evacuación.
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METODOLOXÍA

Apartado B da programación

DESEÑO DE ACTIVIDADES

Dossier de emprego: intinerarios profesionais, curriculumns vitae, cartas de 
presentación... Análise de xacementos de emprego.
Simulacións entrevistas de traballo. 
Comentarios de texto sobre artigos de prensa.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN QUE SE APLICARÁN PARA A VERIFICACIÓN DA CONSECUCIÓN
DOS OBXECTIVOS POR PARTE DO ALUMNADO

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación

B1.1. Describir as cualidades persoais e as destrezas asociadas á 
iniciativa emprendedora, analizando os requisitos de distintos postos 
de traballo e actividades empresariais.
B1.2. Tomar decisións sobre o itinerario vital propio comprendendo
as posibilidades de emprego, o autoemprego e a carreira profesio-
nal, en relación coas habilidades persoais e as alternativas de for-
mación e aprendizaxe ao longo da vida.
B1.3. Actuar como futuro/a traballador/a responsable coñecendo os 
seus dereitos e deberes como tal, valorando a acción do Estado e da
Seguridade Social na protección da persoa empregada, e compren- 
dendo a necesidade de protección frente os riscos laboráis.
B2.1. Crear un proxecto de empresa na aula e describir as carac- 
terísticas internas e a súa relación co contorno, así como a súa fun- 
ción social, identificando os elementos que constitúen a súa rede 
loxística como provedores/as, clientela, sistemas de produción e 
comercialización, redes de almacenaxe, etc…

Proba escrita

Casos prácticos
Comentarios escritos de artigos de prensa
Exposicións en clase

IDENTIFICACIÓN DA UNIDADE DIDÁCTICA

Nº Título da UD Duración (sesións) Temporalización

2 Proxecto de empresa. 30 1ª e 2ª avaliación

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
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Identificar a distintas posibilidades para encontrar a idea emprendedora. 
Xerar ideas en equipo e estudar a viabilidade da idea.
Distinguir entre os diferentes factores que compoñen o microentorno e o macroentorno.

Redactar e presentar correctamente un proxecto de empresa. 
Distinguir entre reclutamento e selección de persoal.
Descubrir as distintas aplicacións dun sistema de información de recursos humanos.
Descubrir a importancia do I+D+i para que as empresas consegan vantaxas 
competitivas. Describir a distribución e os seus diversos canles.
Explicar os requisitos da información contable.
Identificar os principais interesados na información contable da empresa.

Descubrir a importancia dos recibos emitidos polo acreedor. 
Describir en qué consiste un arquivo.

CONTIDOS

A idea emprendedora. 
O entorno da empresa. 
O plan de empresa.
Os recursos humanos na organización empresarial. 
Tarefas do departamento de recursos humanos.
A función de produción.

A función comercial e de marketing. 
Axudas e apoio á creación de empresas. 
A función contable.
Documentos de cobro e de pago. 
O arquivo.

METODOLOXÍA

Apartado B da programación.

DESEÑO DE ACTIVIDADES

Redactar e presentar un proxecto de empresa
Análise de anuncios publicitarios
Resolución de problemas de cálculo de custos e punto morto.
Elaboración e interpretación de balances e contas de perdas e ganancias.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN QUE SE APLICARÁN PARA A VERIFICACIÓN DA CONSECUCIÓN
DOS OBXECTIVOS POR PARTE DO ALUMNADO

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación
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B2.1. Crear un proxecto de empresa na aula e describir as ca- 
racterísticas internas e a súa relación co contorno, así como a 
súa función social, identificando os elementos que constitúen a 
súa rede loxística como provedores, clientela, sistemas de 
produción e comercialización, redes de almacenaxe.
B2.2. Identificar e organizar a información das áreas da empresa
en proxecto aplicando os métodos correspondentes á tramita- 
ción documental empresarial.
B2.3. Realizar actividades de produción e comercialización pro- 
pias da empresa proxectada, aplicando técnicas de comunica- 
ción e traballo en equipo.

Proba escrita.
Resolución de exercicios prácticos. 
Cuestionario sobre artigos de prensa

IDENTIFICACIÓN DA UNIDADE DIDÁCTICA

Nº Título da UD Duración (sesións) Temporalización

3 Finanzas 30 2ª e 3ª avaliación

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

Diferenciar entre responsabilidade limitada e ilimitada e explicar o seu significado.
Analizar o capital mínimo e a responsabilidade que se lle exixe ao traballador autónomo. 
Describir os trámites que debe realizar o autónomo para darse de alta como tal.
Distinguir as formas jurídicas das empresas e relacionalas coas exixencias de capital, o número de socios e as responsabilidades que 
implica cada tipo de sociedad.
Describir os trámites para constituir e poñer en marcha unha empresa.
Descubrir as administracións públicas que interveñen na constitución e posta en marcha da empresa. 
Explicar o concepto de custo e ingreso.
Identificar os posibles compoñentes dun plan de inversiones. 
Explicar como se elabora un plan de financiación.
Realizar un estudio de viabilidade económica financieira do proxecto de empresa, a medio prazo, utilizando como instrumentos unhas ra- 
tios finacieiras básicas.
Desenvolver a capacidade para descubrir de onde proveñen os ingresos públicos para cubrir os custos.
 Identificar as obrigas fiscais das empresas segundo a súa actividade.
Avaliar o traballo realizado no proxecto de empresa, e comparalo cos obxectivos e indicadores establecidos.

CONTIDOS
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A forma xurídica da empresa. 
As sociedades.
O traballador autónomo. 
Trámites de constitución. 
Análise de custos e ingresos. 
O plan de inversións.
O plan de financiación.
Análise da viabilidade económica financieira. 
Os ingresos públicos.
Os impostos que afectan as empresas. 
O calendario fiscal.
Control e avaliación do proxecto.

METODOLOXÍA

Apartado B da programación.

DESEÑO DE ACTIVIDADES

Proxecto de empresa
Comentarios artigos de presa.
Casos prácticos sobre análise das distintas forma xurídicas.
Problemas de cálculo sobre estimación de custos das distintas fontes de financiación

CRITERIOS DE AVALIACIÓN QUE SE APLICARÁN PARA A VERIFICACIÓN DA CONSECUCIÓN
DOS OBXECTIVOS POR PARTE DO ALUMNADO

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación

B3.1. Describir as formas xurídicas das empresas en relación coas
responsabilidades legais dos/das seus/súas propietarios/a e 
xestores/as, así como coas esixencias de capital.
B3.2. Identificar as  fontes  de financiamento das  empresas  pro-
pias de  cada  forma  xurídica, incluíndo as externas e internas, e
valorar as máis axeitadas para cada tipo e momento no ciclo de
vida da empresa.
B3.3. Recoñecer a necesidade de planificar o negocio das em- 
presas ligándoa á previsión da evolución do sector e da economía 
nacional, así como da planificación financeira e fiscal.

Proba escrita.

Resolución de exercicios prácticos. 

Cuestionario sobre artigos de prensa.

Táboa de observación de participación nos debates.
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E) SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN

PRIMEIRA AVALIACIÓN (32 sesións aproximadamente)

PRIMEIRO EXAME: 25 de outubro de 2021

SEGUNDO EXAME: 26 de novembro de 2021

1ª AVALIACIÓN

Nº Título da UD Duración (sesións)

1 O itinerario formativo e profesional 10

2 As relacións laborais 12

3 Iniciativa emprendedora 10

SEGUNDA AVALIACIÓN (35 sesións aproximadamente)

PRIMEIRO EXAME: 28 de xaneiro de 2022

SEGUNDO EXAME: 4 de marzo de 2022

2ª AVALIACIÓN

Nº Título da UD Duración (sesións)

4

proxecto 
emprend

12

5 O emprendemento e o mercado 12

6 A constitución da empresa 10
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TERCEIRA AVALIACIÓN (26 sesións aproximadamente)

PRIMEIRO EXAME: 8 de abril de 2022

SEGUNDO EXAME: 31 de maio de 2022

FINAL: Segundo data establecida no calendario de exames finais

3ª AVALIACIÓN

Nº Título da UD Duración (sesións)

7     Fontes de financiación 12

8     Os impostos 12

F) CRITERIOS DE AVALIACIÓN
Ao longo de cada unha das avaliacións, realizaranse as seguintes actividades para comprobar o nivel de coñecementos do alumnado:

● Exercicios dos propostos no libro de texto e os complementarios que dea a profesora.
● Preguntas orais nas clases
● Controis con ou sen previo aviso (se se da a necesidade)
● Exames escritos: un por trimestre
● Traballo trimestral, individual ou en grupo

O valor de cada unha destas probas será o seguinte:

● O 100% da nota de avaliación corresponderá á nota do exame trimestral. 

● A nota de avaliación será a parte enteira da nota do exame que se faga no trimestre. Se a parte decimal desa nota fose igual ou
superior a 75 centésimas, redondearase ao número enteiro superior.

● No caso de que a parte decimal desa nota estea comprendida entre as 50 e as 75 centésimas, o alumno/a  poderá ver 
incrementada a súa nota ao número enteiro superior mediante unha valoración positiva do seu traballo trimestral pola docente 
(cando as tarefas e traballos propostos fosen entregados en tempo e forma).

 Para aprobar  a  avaliación  terase  que  acadar  como mínimo unha  cualificación  de 5  puntos  resultante  de aplicar  os  criterios
anteriores.
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● A nota final do curso será a parte enteira da media aritmética das notas das tres avaliacións. Se a parte decimal desa media
aritmética é igual ou superior a 75 centésimas, redondearase ao número enteiro superior.

No caso de que un/unha alumno/a copie nun dos exames propostos en cada avaliación e sexa visto pola profesora, esta procederá 
inmediatamente a  retirararlle o exame, que será cualificado cunha nota de 0. O alumno/a quedará de forma inmediata suspenso na 
avaliación correspondente, e polo tanto deberá presentarse ao exame de recuperación da avaliación suspensa.

RECUPERACIÓNS

● No caso de que o alumno ou alumna non alcance a nota de 5 nunha avaliación, deberá presentarse ao exame de recuperación que
se realizará ao finalizar a mesma.

● Para recuperar a avaliación o alumno/a terá que acadar como mínimo unha cualificación de 5 puntos na proba.

● A cualificación obtida nesta proba pasará a ser a nota da avaliación aos efectos do cálculo da nota final da materia.

● A avaliación negativa na recuperación de cada avaliación (cualificación inferior a 5 puntos) suporá que esa parte da materia queda 
pendente para o exame final.

● A terceira avaliación recuperarase no exame final.

EXAME FINAL DE XUÑO

● No período comprendido entre a 3ª avaliación e a avaliación final realizaranse actividades de apoio, reforzo e recuperación para o 
alumnado que teña algunha avaliación suspensa, e actividades de ampliación e enriquecemento para o alumnado que teña as tres 
avaliacións aprobadas.

 O exame final de maio constará de tres partes independentes, unha por cada avaliación.

 No caso de que o alumno ou alumna teña sen recuperar algunha das avaliacións suspensas, deberá presentarse ao exame final e
realizar a parte da proba correspondente a esa/s avaliación/s pendente/s.

 A recuperación da terceira avaliación realizarase neste exame final.

 A cualificación obtida en cada unha das partes da proba pasará a ser a nota da avaliación correspondente aos efectos do cálculo
da nota final da materia.

 Para aprobar cada unha das avaliacións pendentes terase que acadar como mínimo unha cualificación de 5 puntos na proba
correspondente.

 Para superar a materia na convocatoria ordinaria será necesario ter aprobadas cada unha das tres avaliacións, sen que podan
compensarse entre si as notas das tres avaliacións.
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ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

Non hai alumnado coa materia pendente

G) ELEMENTOS TRANSVERSAIS
Na presente programación tivéronse en conta os temas transversais. Estes temas transversais son temas da vida diaria do alumnado, que
aparecen nalgunhas ocasións de forma explícita ou ás veces de forma implícita. Na nosa programación, tivemos en conta diferentes 
temas transversais:

1. Educación ambiental para sensibilizar aos alumnos/as á ecoloxía e desenvolver actitudes positivas para protexer o medioambiente. 

2. Educación para a paz para preconizar o diálogo coa finalidade de resolver os conflitos entre individuos ou grupos sociais. O alumno/a 
debe aprender a comunicar desenvolvendo actitudes de tolerancia e solidariedade. 

3. Educación do consumidor para que o alumno/a aprenda a consumir de maneira razoada, evitando malgastar e facer compras inútiles. 

4. Educación para a igualdade de oportunidades de ambos os sexos co fin de non marxinalizar ao sexo feminino. 

5. Educación moral e cívica para desenvolver os valores humanos. Promóvese esta educación intercultural a partir do respecto cara aos 
demais. A profesora ten que espertar o interese dos alumnos/as cara a outras culturas para que comprendan as diferenzas e enriquézanse
desta realidade.

H) PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR COÑECEMENTOS PREVIOS
A avaliación inicial cumple unha función de diagnóstico ao proporcionarnos información acerca da situación do/a alumno/a ao comezo dun
período de ensino. Non se trata solo de coñecer se os alumnos posúen ou non uns coñecementos, ou de saber si 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, platéxase ao principio do curso pasando aos alumnos/as 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 interese
fronte a materia.
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