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1. Introdución e contextualización 

O espírito emprendedor é un concepto que abrangue valores persoais tales como a creatividade, a 

disposición positiva para a innovación e o cambio, a confianza en si mesmo/a, a motivación de logro, o 

liderado, a aceptación do fracaso como fonte de experiencia, e as actitudes de cooperación e de traballo en equipo. 

Todas as persoas terán que emprender na súa vida persoal e laboral, terán que innovar e procurar novas 

respostas, no mundo globalizado e cambiante ao que se enfrontan, aínda que non todas logran levar a cabo un 

proxecto empresarial propio. 

 

Formar cidadáns e cidadás capaces de asumir riscos, ser innovadores/as, con posibilidade de negociación e 

pensamento estratéxico tamén se inclúen dentro das competencias que deben ser mobilizadas na mocidade 

para contribuír a formar cidadáns dotados de capacidade para o emprendemento. A resultas, o concepto de 

educación emprendedora abarca competencias transversais para ser definida en resultados de aprendizaxe 

concretos e diferenciados por nivel educativo. 

 

Inclúe aspectos teóricos e prácticos orientados a preparar o alumnado para unha cidadanía responsable e para a 

vida profesional; axuda ao coñecemento das actividades e das necesidades das persoas 

emprendedoras, que fan e que necesitan, persegue que poidan responsabilizarse da súa propia carreira e do 

seu camiño persoal de formación, e da toma das decisións clave na súa vida, ademais da posibilidade de crear 

un negocio propio ou actuar como innovadores/as no traballo dentro dunha organización. 

 

2. Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se 

impartiron no curso 2021-22 

 
Aprendizaxes imprescindibles adquiridas no curso 2021/22 

 
- Identifica as calidades persoais, as actitudes, as aspiracións e a formación propias das persoas con 

iniciativa emprendedora, e describe a actividade dos/das empresarios/as e o seu papel na xeración de 

traballo e benestar social. 

- Deseña un proxecto de carreira profesional propia relacionando as posibilidades do ámbito coas 

calidades e as aspiracións persoais, e valorando a opción do autoemprego e a necesidade de formación 

ao longo da vida. 

- Identifica as normas e as institucións que interveñen nas relacións entre os/as traballadores/as e as 

empresas, en relación co funcionamento do mercado de traballo. 

- Distingue os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e compróbaos en contratos de 

traballo e documentos de negociación colectiva. 

- Determina a oportunidade dun proxecto de empresa, identificando as características e tomando parte na 

actividade que a empresa desenvolve. 

- Identifica as características internas e externas da empresa en proxecto, así como os 

elementos que constitúen o contorno específico desta (mercado, provedores/as, clientela, sistemas de 

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

- Describe a relación da empresa proxectada co seu sector, a súa estrutura organizativa e as funcións de 

cada departamento, e identifica os procedementos de traballo no desenvolvemento do proceso 

produtivo ou comercial. 

-  Manexa como usuario/a de nivel básico aplicacións informáticas de control e seguimento de clientela, 
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provedores/as e outros, aplicando as técnicas básicas de contabilidade, xestión financeira e comercial e 

administración de persoal, para a organización da información da empresa proxectada. 

 

- Transmite información entre as áreas e a clientela da empresa en proxecto, recoñecendo e aplicando 

técnicas de comunicación e negociación, e aplicando o tratamento protocolario axeitado mediante 

medios telemáticos e presenciais. 

- Distinguir as forma xurídicas das empresas e seleccionar a forma xurídica máis axeitada en cada caso 

segundo a actividade que se vai a desenvolver. 

- Identificar e enumerar as administración públicas implicadas na posta en marcha de empresas, e 

compilar por vía telemática os principais documentos necesarios para a posta en funcionamento. 

- Identificar as fontes de financiamento das empresas propias de cada forma xurídica, e valorar a máis 

axeitada para cada tipo e momento no ciclo de vida da empresa. 

- Analizar os produtos financeiros máis axeitados de entre as entidades financeiras, valorando o custo e o 

risco de cada un, e seleccionar os máis acaído para o proxecto de empresa. 

- Identificar as obrigas fiscais das empresas segundo a súa actividade e a súa forma xurídica. 

 
A materia Iniciación á actividade emprendedora e empresarial é unha materia de non continuidade, só se imparte en 

4º ESO. 

 

3. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

A descrición das relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación na educación 

secundaria obrigatoria e no bacharelato será a establecida de conformidade coa Orde ECD/65/2015, do 21 de 

xaneiro. Son aquelas competencias que debe desenvolver un mozo a finalizar o ensino obrigatoria para poder 

lograr a súa realización persoal, exercer a cidadanía, incorporarse á vida adulta de xeito satisfactorio e ser capaz 

de desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo da vida. 

 
Os contidos e actividades desta materia poden contribuír claramente ao desenvolvemento das seguintes 

competencias básicas: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL): adquirir destrezas básicas como a lectura, a 

conversación e a escritura. Búscase que o alumnado faga uso da linguaxe científico técnico propio desta 

materia, utilizando tanto a linguaxe oral como escrita. Leremos con frecuencia textos xornalísticos dos 

xornais diarios e da revista emprendedores, con resumos e comentarios posteriores, que indudablemente 

contribuirán ao desenvolvemento desta competencia básica. 

 

2. Competencia matemática e competencias básica en ciencia e tecnoloxía (CMCCT): 

Desenvolveremos un proxecto de empresa que nos obrigará a realizar frecuentemente cálculos 

matemáticos e estatísticos, e ademais, aplicando estes cálculos a situacións reais. 

3. Competencia dixital (CD): Visitaremos con certa frecuencia páxinas web para buscar información e 

datos estatísticos sobre os temas tratados en clase. Ademais fomentaremos que os alumnos utilicen o 
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ordenador para presentar certos traballos individuais o en grupo. 

 
4. Competencia aprender a aprender (CAA): o emprendedor , por definición é unha persoa que debe 

motivarse e adaptarse continuamente as novas situacións afrontando todo tipo de obstáculos baseándose 

en aprendizaxes e experiencias anteriores. Ter que realizar tarefas onde o alumnado aprende a buscar e 

seleccionar información, a resolver problemas e a planificar proxectos. 

 

5. Competencias sociais e cívicas ((CSC): O mundo da empresa é un marco excelente para falar de 

temas sociais e dereitos e obrigacións do cidadán, do traballador e doconsumidor. 

 
6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): esta materia céntrase sobre todo no 

desenvolvemento desta competencia, a cal implica a capacidade de transformar as ideas en actos,. Desde 

esta área desenvolveranse capacidades e habilidades no alumnado relacionadas coa autonomía persoal, o  

liderado e a creatividade, e as habilidades empresariais como a planificación, a organización, a xestión e 

tómaa de decisións, a participación, o liderado e a delegación, o pensamento crítico, o sentido da 

responsabilidade, o recoñecemento de fortalezas e debilidades dun mesmo e dun proxecto, ao avaliación, 

a asunción de riscos, o plan de marketing e a xestión de recursos materiais e humanos. Se fomentará a 

asunción de responsabilidades, a xestión do traballo en grupo, a priorización da consecución de obxectivos  

grupais sobre os intereses persoais e a procura de posibilidades na contorna que outros non ven. 

 

7. Conciencia e expresións culturais (CCEC): As empresas teñen moito que ver co mundo da arte e da 

cultura, e ademais, no momento actual é un campo de actuación no que poden xurdir numerosas iniciativas 

e proxectos empresariais. 

 

4. Concreción de obxectivos do curso 

A materia de Iniciación á actividade emprendedora e empresarial contribuirá a desenvolver nos estudantes as capacidades 

que lles permitan: 

 
1. Comprender e valorar a figura do emprendedor como axente de cambio social, desenvolvemento e 

innovación, fomentando a creatividade como motor do emprendemento dos nosos mozos na sociedade 

actual. 

2. Percibir os trazos que caracterizan ao emprendedor a través de exemplos reais de empresarios 

aragoneses. 

3. Identificar as propias capacidades e intereses para tomar decisións sobre a formación persoal e as 

estratexias de inserción socio laboral, tendo en conta as características do contorno. 

4. Fomentar a acción como futuro traballador responsable, coñecedor dos dereitos e deberes laborais. 

5. Recoñecer o papel do Estado como garante social ante as continxencias que poidan xurdir nas relacións 

laborais. 

6. Valorar a importancia da prevención de riscos laborais. 

7. Desenvolver capacidades para detectar necesidades non cubertas e establecer unha organización sen 

ánimo de lucro ou sen ánimo de lucro, detallando a súa estrutura organizativa e funcións, así como a súa 

función social. 

8. Obter, seleccionar e interpretar información sobre os aspectos socioeconómicos, financeiros e humanos 
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relevantes que afectan ao proxecto. 

9. Presentar as posibilidades de traballar en Internet e na sociedade dixital que facilitan a posta en marcha 

dun proxecto e o coñecemento das organizacións e institucións que prestan axuda ao emprendedor. 

10. Analizar e valorar a importancia de escoller a forma xurídica, así como os procedementos necesarios 

para a posta en marcha da empresa. 

11. Describa as posibles fontes financeiras ás que teñen acceso a través de exemplos prácticos e escolla a 

máis adecuada. 

12. Analizar a viabilidade económico-financeira do proxecto. 

13. Coñecer as obrigas fiscais das organizacións sen ánimo de lucro e sen ánimo de lucro, valorando a 

contribución que fan aos orzamentos públicos. 

 

5. Organización e secuenciación de contidos 

Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial profunda nos seguintes bloques de contido : 
 

Bloque I: “Autonomía persoal, liderado e innovación” 

Está centrado na descripción das calidades e as destrezas persoais asociadas á iniciativa emprendedora, no 

repaso das decisións sobre o itinerario vital e a actuación como futuro/a traballador/a. 

 
Bloque II: “Proxecto de empresa” 

Repásanse as principais áreas e funcións da empresa co obxecto de pór en marcha o proxecto empresarial  

xurdido da idea de negocio xerado previamente. 

 
Bloque III. “Finanzas” 

Analiza as alternativas con que conta a empresa para elixir a súa forma xurídica, as fontes de 

financiamiento do seu proxecto empresarial,a necesidade de planificar as necesidades financeiras e as 

obrigas fiscais e prever a evolución do negocio, garantindo a súa viabilidade. 

 
 

En canto o reparto dos contidos do currículo, proponse a seguinte secuenciación: 

 
- Primeira avaliación: unidades 1, 2 y 3 (Bloque I) 

- Segunda avaliación: unidades 4, 5 (Bloque II) y 6 (Bloque III) . 

- Terceira avaliación: unidades 4 (Bloque II), 7 e 8 (Bloque III). 
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Bloques de contido Unidade didáctica Periodos 

lectivos 

1ª
 A

v
al

ia
ci

ó
n
 Bloque I 

Autonomía persoal, liderado e 
innovación 

1. Empresa e Empresario 8 h 

2. Clases de empresa 10 h 

3. Estratexia e desenvolvemento 
empresarial 

12 h 

 

2ª
 a

va
lia

ci
ó

n
 

Bloque II 

Proxecto da empresa 

4. O proxecto emprendedor 15 h 

 5. O emprendemento e o mercado 15 h 

Bloque III : Finanzas 
6. A constitución da empresa 15 h 

 

3ª
 A

v
al

ia
ci

ó
n
 

Bloque II 
Proxecto de empresa 

Bloque III 
Finanzas 

4. O proxecto emprendedor 
 

7. As fontes de financiación 
 

8. Os impostos 

15 h 

12 h 

12 h 

 
 

6. Plans de reforzo 
 
As materias do departamento de economía non son materias de continuidade, por iso non procede realizar un 

plan para reforzó. En concreto en Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial de 4º ESO o 

alumnado tiene el primer contacto con esa materia. 
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7. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: 
A. Perfís competenciais 
B. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

 
Na seguinte táboa, indícanse por cada estándar de aprendizaxe o grao mínimo de consecución para superar a materia e os perfís competenciais. 
 
 

 
Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Competencias 
clave 

 
Bloque 1. Autonomía persoal, liderado  e innovación 

  

 e 

 g 

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

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

 B1.1. Describir as calidades persoais e as 
destrezas asociadas á iniciativa 
emprendedora, analizando os requisitos 
de distintos postos de traballo e 
actividades empresariais. 

 IAEEB1.1.1. Identifica as calidades persoais, 
as actitudes, as aspiracións e a formación 
propias das persoas con iniciativa 
emprendedora, e describe a actividade 
dos/das empresarios/as e o seu papel na 
xeración de traballo e benestar social. 

 Expón con convicción as súas calidades 
persoais e identifica as que son propicias para 
levar a diante iniciativas emprendedoras 

 CSIEE 

 CAA 

 IAEEB1.1.2. Investiga con medios 
telemáticos as áreas de actividade 
profesional do seu contorno, os tipos de 
empresa que as desenvolven e os postos 
de traballo en cada unha, razoando os 
requisitos para o desempeño profesional 
en cada un deles. 

 Explica o concepto de xacemento de 
emprego e as súas características 

 Coñece o concepto de familia profesional. - 
Consultar a listaxe de familias profesionais na 
paxina edu.xunta.es/fp 

 Distingue os requisitos esixidos para o 
exercicio profesional dunha actividade 

 Describe os postos de traballo e informarse 
sobre os seus requisitos para o caso dunha 
empresa da súa contorna. 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 
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Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO 
  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Competencias clave 

 b 

 g 

 B1.3. Itinerarios formativos e carreiras 
profesionais. Proceso de procura de 
emprego en empresas do sector. 
Autoemprego. Proceso de toma de 
decisións sobre o itinerario persoal. 

 B1.2. Tomar decisións sobre o itinerario vital 
propio comprendendo as posibilidades de 
emprego, o autoemprego e a carreira 
profesional, en relación coas habilidades 
persoais e as alternativas de formación e 
aprendizaxe ao longo da vida. 

 IAEEB1.2.1. Deseña un proxecto de carreira 
profesional propia relacionando as 
posibilidades do ámbito coas calidades e 
as aspiracións persoais, e valorando a 
opción do autoemprego e a necesidade 
de formación ao longo da vida. 

 Explica con profundidade o camiño a 
seguir nos próximos cinco anos para 
conseguir a meta fixada e recoñece a 
necesidade de continuar a formarse 
durante toda a vida profesional 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 c 

 g 

 m 

 B1.4. Dereito do traballo. 

 B1.5. Dereitos e deberes derivados da 
relación laboral. 

 B1.6. Contrato de traballo e negociación 
colectiva. 

 B1.7. Seguridade Social. Sistema de 
protección. Emprego e desemprego. 

 B1.8. Protección do/da traballador/a e 
beneficios sociais. 

 B1.9. Riscos laborais. Normas. 
Planificación da protección na empresa. 

 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 
comprendendo a necesidade de 
protección dos riscos laborais. 

 IAEEB1.3.1. Identifica as normas e as 
institucións que interveñen nas relacións 
entre os/as traballadores/as e as 
empresas, en relación co funcionamento 
do mercado de traballo. 

 Identifica as principais normas de dereito 
que regulan a relación laboral e os seus 
principios básicos 

 Consulta o Estatuto dos Traballadores con 
criterio. 

 CSC 

 CSIEE 

 IAEEB1.3.2. Distingue os dereitos e as 
obrigas que se derivan das relacións 
laborais, e compróbaos en contratos de 
traballo e documentos de negociación 
colectiva. 

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

 Coñece os distintos tipos e características 
dun contrato de traballo, así como os 
requisitos principais para a súa celebración 

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

 CSC 

 CSIEE 

 CMCCT 
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Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Competencias 
clave 

   
 IAEEB1.3.3. Describe as bases do sistema 

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

 Coñece o funcionamento do sistema de 
Seguridade Social. 

 Describe as prestacións do sistema. 

 Distingue as distintas continxencias. 

 Coñecer a relación entre número de 
cotizantes, fondo de reserva e estrutura 
demográfica. 

 Busca e atopa información relevante 
dentro das páxinas web oficiais. 

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

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

 Calcula cotas de cotización no Réxime do 
Traballo Autónomo. 

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

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 IAEEB1.3.4. Identifica as situacións de risco 
laboral máis habituais nos sectores de 
actividade económica máis salientables 
no ámbito, e indica os métodos de 
prevención legalmente establecidos, así 

 Identifica situacións de risco laboral. 

 Investiga e lista os posibles riscos que 
unha situación laboral pode entrañar. 

 CSIEE 

 CAA 

 CMCCT 
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Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Competencias 
clave 

   como as técnicas de primeiros auxilios aplicables en 
caso de accidente ou dano. 

  

 
Bloque 2. Proxecto de empresa 

  

 d 

 g 

 B2.1. Idea de proxecto de empresa. 
Avaliación da idea. O contorno e o 
papel social da empresa. 

 B2.2. Elementos e estrutura da empresa. 

 B2.3. Plan de empresa. 

 B2.4. Planificación na empresa. 

 B2.1. Crear un proxecto de empresa na aula 
e describir as características internas e a 
súa relación co contorno, así como a súa 
función social, identificando os elementos 
que constitúen a súa rede loxística como 
provedores/as, clientela, sistemas de 
produción e comercialización, redes de 
almacenaxe, etc. 

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

 Cita algunha das estratexias que 
favorecen a xeración de ideas e os 
aspectos que caracterizan ás mesmas 
como viables 

 CSIEE 

 CAA 

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

 Comprende o concepto de empresa e 
clasificar e distinguir os seus elementos. 

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

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

 CSIEE 

 CMCCT 

 CD 

 IAEEB2.1.3. Describe a relación da empresa 
proxectada co seu sector, a súa estrutura 
organizativa e as funcións de cada 
departamento, e identifica os 
procedementos de traballo no 
desenvolvemento do proceso produtivo ou 
comercial. 

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

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

 CSIEE 

 CCL 

 CMCCT 

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

 Redacta documentos sinxelos sobre a 
planificación da empresa a curto e longo 
prazo 

 CCL 

 CSIEE 

 CMCCT 

 b  B2.5. Información na empresa. Información  B2.2. Identificar e organizar a información  IAEEB2.2.1. Manexa como usuario/a de nivel  Coñece o concepto de patrimonio.  CD 



13 

 

 

 
 
 

 
Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Competencias 
clave 

 g 

 h 

contable. Información de recursos 
humanos. Documentos comerciais de 
cobramento e pagamento. Arquivo. 

das áreas da empresa en proxecto 
aplicando os métodos correspondentes á 
tramitación documental empresarial. 

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

 Coñece o concepto de conta patrimonial e 
distinguir os seus tipos. 

 Clasifica as masas patrimoniais. 

 Redacta un balance. 

 Contabiliza operacións sinxelas usando 
libro diario e libro maior, tanto en papel 
coma nun soporte informático. 

 CMCCT 

 CAA 

 IAEEB2.2.2. Transmite información entre as 
áreas e a clientela da empresa en 
proxecto, recoñecendo e aplicando 
técnicas de comunicación e negociación, 
e aplicando o tratamento protocolario 
axeitado mediante medios telemáticos e 
presenciais. 

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

 Cumprimenta cheques, pagarés e 
letras de cambio, identificando e 
distinguindo as súas principais figuras 
(librador, librado, tomador). 

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

 CCL 

 CSIEE 

 CD 

 CMCCT 

 g 

 h 

 l 

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

 B2.7. Axudas e apoio á creación de 
empresas. 

 B2.3. Realizar actividades de produción e 
comercialización propias da empresa 
proxectada, aplicando técnicas de 
comunicación e traballo en equipo. 

 IAEEB2.3.1. Crea materiais publicitarios e 
para a difusión dos produtos e/ou servizos 
obxecto do proxecto, e elabora un plan de 
comunicación en internet e en redes 
sociais, aplicando os principios do 
márketing. 

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

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

 CCL 

 CSIEE 

 CD 

 CMCCT 
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Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Competencias 
clave 

   
 IAEEB2.3.2. Desenvolve tarefas de 

produción e/ou comercialización na 
empresa en proxecto segundo os plans 
de control prefixados: simulando a toma 
de decisións para cumprir os prazos e os 
obxectivos establecidos e propondo 
melloras, mediante o traballo en equipo. 

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

 CSIEE 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

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

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

 Consulta webs de axencias de 
desenvolvemento local. 

 Localiza accións emprendidas polas 
Cámaras de Comercio. 

 Localiza axudas no portal iPyme. 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

 
Bloque 3. Finanzas 

  

 a 

 d 

 g 

 h 

 l 

 ñ 

 B3.1. Tipos de empresa segundo a súa 
forma xurídica. 

 B3.2. Elección da forma xurídica. 

 B3.3. Trámites de posta en marcha dunha 
empresa. 

 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. 

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

 Define o concepto de socios ou 
promotores da empresa, e cita algunha 
das características que deben ter os 
socios. 

 Distingue entre os conceptos de 
responsabilidade limitada e ilimitada 

 Coñece os requisitos de constitución de 
cada unha delas. 

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

 CSIEE 

 CMCCT 
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 IAEEB3.1.2. Identifica e enumera as 

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

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

 Coñece que é o DUE. 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

 IAEEB3.1.3. Valora as tarefas de apoio,  Describe os trámites que se deben  CSC 
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Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Competencias 
clave 

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

realizar para a constitución e posta en 
marcha dunha empresa e razoa a súa 
existencia. 

 CMCCT 

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

 É capaz de dar recomendacións básicas 
sobre cal é o tipo de empresa máis 
axeitada para cada proxecto tendo en 
conta a cifra de capital e o número de 
socios. 

 CAA 

 CSIEE 

 CMCCT 

 b 

 f 

 g 

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

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

 B3.2. Identificar as fontes de financiamento 
das empresas propias 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. 

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

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

 CSIEE 

 CMCCT 

 CD 

 IAEEB3.2.2. Caracteriza de xeito básico as 
posibilidades de financiamento das 
empresas, diferenciando o financiamento 
externo e o interno, a curto e a longo 
prazo, así como o custo de cada unha e 
as implicacións na marcha da empresa. 

 Identifica as orixes da maioria de fontes 
de financiamento e é consciente das 
repercusións que sobre os resultados 
empresariais poden ter. 

 CMCCT 

 CD 

 CSIEE 

 b 

 f 

 g 

 l 

 ñ 

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

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

 B3.3. Recoñecer a necesidade de planificar 
o negocio das empresas ligándoa á 
previsión da evolución do sector e da 
economía nacional, así como da 
planificación financeira e fiscal. 

 IAEEB3.3.1. Presenta un estudo de 
viabilidade económico-financeiro a medio 
prazo do proxecto de empresa, aplicando 
condicións reais de produtos financeiros 
analizados e previsións de vendas, 
segundo un estudo do ámbito mediante 
unha aplicación informática tipo folla de 
cálculo, manexando razóns financeiras 
básicas. 

 Realiza un estudo de viabilidade 
económico-financeira a medio prazo, 
servíndose de datos reais relativos ao seu 
contorno, dunha idea previamente xerada 
ou suxerida. 

 CD 

 CSIEE 

 CAA 

 CMCCT 
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Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Competencias 
clave 

   
 IAEEB3.3.2. Analiza os produtos financeiros 

máis axeitados de entre as entidades 
financeiras do ámbito para cada tipo de 
empresa, valorando o custo e o risco de 
cada un, e selecciona os máis acaído 
para o proxecto de empresa. 

 No proxecto de viabilidade, selecciona 
aquelas fontes de financiamento (capital 
social e préstamos bancarios) que mellor 
se adapten ás súas necesidades. 

 A través dun estudo de tesourería, valora 
a opción de contratar unha póliza de 
crédito. 

 Estuda a amortización do financiamento 
escollido e calcula os pagamentos 
asociados. 

 CAA 

 CSIEE 

 CMCCT 

 CD 

 IAEEB3.3.3. Identifica as obrigas fiscais das 
empresas segundo a súa actividade e a 
súa forma xurídica, sinala o 
funcionamento básico do IAE, IVE, IRPF e 
IS, e indica as principais diferenzas entre 
eles. 

 Identifica as obrigas fiscais das empresas. 

 Coñece o funcionamento do IVE. 

 Coñece o concepto de pagamento 
fraccionado e de liquidación, relativos aos 
impostos IS e IRPF. 

 CMCCT 

 CD 

 CSIEE 

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

 Comprende perfectamente o valor da 
aportación empresarial ao sostemento dos 
bens e servizos 

 CSC 

 CAA 

 
 

7. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: 
C. Temporalización 

 
A temporalización remite ás unidades do manual de referencia segunda a secuenciación. 
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Estándares de aprendizaxe 1ª avaliación 2ª avaliación 3ª aval. 
 
U1 

 
U2 

 
U3 

 
U4 

 
U5 

 
U6 

 
U7 

 
U8 

 B
lo

q
u

e 
1.

 A
u

to
n

o
m

ía
 p

er
so

al
, 

lid
er

ad
o

 e
 

in
n

o
v

a
c

ió
n

 

 

IAEEB1.1.1. Identifica as calidades persoais, as actitudes, as aspiracións e a formación propias das 
persoas con iniciativa emprendedora, e describe a actividade dos/das empresarios/as e o seu papel na 
xeración de traballo e benestar social. 

 
X 

  
X 

     

 

IAEEB1.1.2. Investiga con medios telemáticos as áreas de actividade profesional do seu contorno, os tipos 
de empresa que as desenvolven e os postos de traballo en cada unha, razoando os requisitos para o 
desempeño profesional en cada un deles. 

 
X 

  
X 

     

 
IAEEB1.2.1. Deseña un proxecto de carreira profesional propia relacionando as posibilidades do 
ámbito coas calidades e as aspiracións persoais, e valorando a opción do autoemprego e a necesidade de 
formación ao longo da vida. 

 
 

X 

  
 

X 

     

 

IAEEB1.3.1. Identifica as normas e as institucións que interveñen nas relacións entre os/as 
traballadores/as e as empresas, en relación co funcionamento do mercado de traballo. 

 
 
X 

      

 

IAEEB1.3.2. Distingue os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e compróbaos en 
contratos de traballo e documentos de negociación colectiva. 

  
X 

      

 
IAEEB1.3.3. Describe as bases do sistema da Seguridade Social e as obrigas dos/das traballadores/as 
e dos/das empresarios/as dentro deste, así como as prestacións mediante procuras nas web institucionais, 
valorando a súa acción protectora ante as continxencias cubertas 

  
X 

      

 
IAEEB1.3.4. Identifica as situacións de risco laboral máis habituais nos sectores de actividade económica 
máis salientables no ámbito, e indica os métodos de prevención legalmente establecidos, así como as 
técnicas de primeiros auxilios aplicables en caso de accidente ou dano. 

  
X 
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P
ro

xe
ct

o d
e

 

em
p

re
sa

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

    
X 

    

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

    
X 

    

          

 B
lo

q
u

e 
2.

 

Estándares de aprendizaxe 1ª avaliación 2ª avaliación 
 

U1 
 

U2 
 

U3 
 

U4 
 

U5 
 

U6 
 

U7 
 

U8 

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

        

 

IAEEB2.2.1. Manexa como usuario/a de nivel básico aplicacións informáticas de control e seguimento de clientela, 
provedores/as e outros, aplicando as técnicas básicas de contabilidade, xestión financeira e comercial e 
administración de persoal, para a organización da información da empresa proxectada. 

     
X 

   

 
IAEEB2.2.2. Transmite información entre as áreas e a clientela da empresa en proxecto, recoñecendo e 
aplicando técnicas de comunicación e negociación, e aplicando o tratamento protocolario axeitado mediante 
medios telemáticos e presenciais. 

     
X 

   

 
IAEEB2.3.1. Crea materiais publicitarios e para a difusión dos produtos e/ou servizos obxecto do 
proxecto, e elabora un plan de comunicación en internet e en redes sociais, aplicando os principios do  
márketing. 

     
X 

   

 
IAEEB2.3.2. Desenvolve tarefas de produción e/ou comercialización na empresa en proxecto segundo os 
plans de control prefixados: simulando a toma de decisións para cumprir os prazos e os obxectivos  
establecidos e propondo melloras, mediante o traballo en equipo. 

     
X 

   

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

     
X 

   

  
IAEEB3.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e indica as esixencias de capital e 

      
X 
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responsabilidades propias de cada tipo. 

        

  

IAEEB3.1.2. Identifica e enumera as administracións públicas implicadas na posta en marcha de 
empresas, e compila por vía telemática os principais documentos necesarios para a posta en 
funcionamento. 

      
X 

  

  

IAEEB3.1.3. Valora as tarefas de apoio, rexistro, control e fiscalización que realizan as autoridades no 
proceso de creación de empresas, e describe os trámites que se deben realizar. 

      
X 

  

B
lo

q
u

e 
3.

 
Fi

na
nz

as
 

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

       
X 

 

Estándares de aprendizaxe 1ª avaliación 2ª avaliación 
 

U1 
 

U2 
 

U3 
 

U4 
 

U5 
 

U6 
 

U7 
 

U8 

 

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

       
X 

 

  
IAEEB3.2.2. Caracteriza de xeito básico as posibilidades de financiamento das empresas, 
diferenciando o financiamento externo e o interno, a curto e a longo prazo, así como o custo de cada 
unha e as implicacións na marcha da empresa. 

       
X 

 

 B
lo

q
u

e
 3

. 
F

in
an

za
s
 

 
IAEEB3.3.1. Presenta un estudo de viabilidade económico-financeiro a medio prazo do proxecto de 
empresa, aplicando condicións reais de produtos financeiros analizados e previsións de vendas, 
segundo un estudo do ámbito mediante unha aplicación informática tipo folla de cálculo, manexando 
razóns financeiras básicas. 

       
X 

 

 
IAEEB3.3.2. Analiza os produtos financeiros máis axeitados de entre as entidades financeiras do 
ámbito para cada tipo de empresa, valorando o custo e o risco de cada un, e selecciona os máis 
acaído para o proxecto de empresa. 

       
X 

 

 

IAEEB3.3.3. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa actividade e a súa forma 
xurídica, sinala o funcionamento básico do IAE, IVE, IRPF e IS, e indica as principais diferenzas entre eles. 

        
X 

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

        
X 
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7. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: 

 
D. Procedementos e instrumentos de avaliación  

 
Na seguinte táboa, indícanse por cada estándar de aprendizaxe os procedementos e instrumentos de avaliación 
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Estándares de aprendizaxe Procedementos Instrumentos de avaliación 
Presencial 

Instrumentos de avaliación 
Non Presencial 

Bloque 1. Autonomía persoal, liderado e innovación 

 IAEEB1.1.1. Identifica as calidades persoais, as actitudes, as 
aspiracións e a formación propias das persoas con iniciativa 
emprendedora, e describe a actividade dos/das empresarios/as e o 
seu papel na xeración de traballo e benestar social. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones resoltas na aula 
(Presencial) 
Probas específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Exposición de traballos 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 

 IAEEB1.1.2. Investiga con medios telemáticos as áreas de 
actividade profesional do seu contorno, os tipos de empresa que as 
desenvolven e os postos de traballo en cada unha, razoando os 
requisitos para o desempeño profesional en cada un deles. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones resoltas na aula 
(Presencial) 
Probas específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Procura de información e exposición ao 
grupo clase 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Traballo de indagación 

 IAEEB1.2.1. Deseña un proxecto de carreira profesional propia 
relacionando as posibilidades do ámbito coas calidades e as 

aspiracións persoais, e valorando a opción do autoemprego e a 
necesidade de formación ao longo da vida. 

Observación sistemática 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Traballo e exposición 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Traballo de indagación entregado en prazo 

 IAEEB1.3.1. Identifica as normas e as institucións que interveñen 
nas relacións entre os/as traballadores/as e as empresas, en 
relación co funcionamento do mercado de traballo. 

Observación sistemática 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Traballo de investigación individual 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Traballo de indagación entregado en prazo 

 IAEEB1.3.2. Distingue os dereitos e as obrigas que se derivan das 
relacións laborais, e compróbaos en contratos de traballo e 
documentos de negociación colectiva. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones resoltas na aula 
(Presencial) 
Probas específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades. 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 

Análise dunha noticia de actualidade 
sobre o contido estudiado 

 IAEEB1.3.3. Describe as bases do sistema da Seguridade Social e 
as obrigas dos/das traballadores/as e dos/das empresarios/as dentro 
deste, así como as prestacións mediante procuras nas web 
institucionais, valorando a súa acción protectora ante as 

continxencias cubertas. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones resoltas na aula 
(Presencial) 
Probas específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Procura de información relativa aos 
contidos 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Traballo presentado en prazo 

 IAEEB1.3.4. Identifica as situacións de risco laboral máis habituais 
nos sectores de actividade económica máis salientables no ámbito, 
e indica os métodos de prevención legalmente establecidos, así 
como as técnicas de primeiros auxilios aplicables en caso de 
accidente ou dano. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones resoltas na aula 
(Presencial) 
Probas específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Traballo en grupo e exposición no grupo 
clase 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Traballo de indagación entregado en prazo 
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Bloque 2. Proxecto de empresa 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones resoltas na aula 
(Presencial) 
Probas específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Traballo en grupo Proba 
obxectiva 

Escala de observación 
Traballo de indagación entregado en prazo 

 IAEEB2.1.2. Identifica as características internas e externas da 
empresa en proxecto, así como os elementos que constitúen o 

contono específico desta (mercado, provedores/as, clientela, 
sistemas de produción e/ou comercialización, almacenaxe, etc.). 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones resoltas na aula 
(Presencial) 
Probas específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación Elaboración 
traballo en grupo Proba obxectiva 

Escala de observación 
Traballo entregado en prazo 

 IAEEB2.1.3. Describe a relación da empresa proxectada co seu 
sector, a súa estrutura organizativa e as funcións de cada 
departamento, e identifica os procedementos de traballo no 

desenvolvemento do proceso produtivo ou comercial. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones resoltas na aula 
(Presencial) 
Probas específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Traballo entregado en prazo 

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

Observación sistemática Actividades. 
Probas específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Utilización e elaboración de documentos 
comerciais 

Escala de observación 
Actividades 

 IAEEB2.2.1. Manexa como usuario/a de nivel básico aplicacións 
informáticas de control e seguimento de clientela, provedores/as e 
outros, aplicando as técnicas básicas de contabilidade, xestión 
financeira e comercial e administración de persoal, para a organización 
da información da empresa proxectada. 

Observación sistemática 
. Cuestiones resoltas na aula (presencial) 
Probas específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Utilización e elaboración de documentos 
comerciais 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Elaboración e entrega en prazo de 
documentos comerciales 

 IAEEB2.2.2. Transmite información entre as áreas e a clientela da 
empresa en proxecto, recoñecendo e aplicando técnicas de 

comunicación e negociación, e aplicando o tratamento protocolario axeitado 
mediante medios telemáticos e presenciais. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones resoltas na aula 
(Presencial) 
Probas específicas (presencial  o telemática) 

Escala de observación Ficha 
de actividades Redacción de 
documentos Proba obxectiva 

Escala de observación 
Traballo entregado 

 IAEEB2.3.1. Crea materiais publicitarios e para a difusión dos 
produtos e/ou servizos obxecto do proxecto, e elabora un plan de 
comunicación en internet e en redes sociais, aplicando os principios 
do márketing. 

Observación sistemática 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Actividades 
Traballo investigación ferramentas marketing 
grupo 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Traballo de indagación entregado en prazo 

 IAEEB2.3.2. Desenvolve tarefas de produción e/ou 
comercialización na empresa en proxecto segundo os plans de 
control prefixados: simulando a toma de decisións para cumprir os 

prazos e os obxectivos establecidos e propondo melloras, mediante o 
traballo en equipo. 

Observación sistemática 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática 

Escala de observación 
Traballo en grupo Proba 
obxectiva 

Escala de observación 
Traballo de indagación entregado en prazo 

 IAEEB2.3.3. Compila datos sobre os apoios á creación de empresas 
tanto do contorno próximo como do territorial, estatal ou europeo, e 

Observación sistemática 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) 

Escala de observación 
Traballo en grupo, investigación sobre as 

Escala de observación 
Traballo de indagación entregado en 
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selecciona as posibilidades que se axusten ao proxecto de empresa 
formulado. 

Probas específicas (presencial  o telemática axudas á creación de empresas e 
exposición na clase. 
Proba obxectiva 

prazo 

Bloque 3. Finanzas 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones resoltas na aula 
(Presencial) 
Probas específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades ( elaboración de 
esquema utilizando medios informáticos) 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 

 IAEEB3.1.2. Identifica e enumera as administracións públicas 
implicadas na posta en marcha de empresas, e compila por vía 
telemática os principais documentos necesarios para a posta en 
funcionamento. 

Observación sistemática 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática 

Escala de observación 
Traballo en grupo, investigación acerca 
dos trámites necesarios para a posta en 
marcha da empresa. 

Escala de observación 
Traballo de busca de información 
entregado en prazo 

 IAEEB3.1.3. Valora as tarefas de apoio, rexistro, control e 
fiscalización que realizan as autoridades no proceso de creación de 
empresas, e describe os trámites que se deben realizar. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones resoltas na aula 
(Presencial) 
Probas específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Traballo en grupo e exposición 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 

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

asumir, a complexidade  organizativa, a dispoñibilidade 
financeira e a fiscalidade. 

Observación sistemática 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática 

Escala de observación 
Traballo en grupo Proba 
obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones resoltas na aula 
(Presencial) 
Probas específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 

 IAEEB3.2.2. Caracteriza de xeito básico as posibilidades de 
financiamento das empresas, diferenciando o financiamento externo 
e o interno, a curto e a longo prazo, así como o custo de cada unha 
e as implicacións na marcha da empresa. 

Observación sistemática 
Cuestiones resoltas na aula (Presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Traballo en grupo, buscar información 
sobre as diferentes formas de 
financiamento. 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 

 IAEEB3.3.1. Presenta un estudo de viabilidade económico- 
financeiro a medio prazo do proxecto de empresa, aplicando 
condicións reais de produtos financeiros analizados e previsións de 
vendas, segundo un estudo do ámbito mediante unha aplicación 

informática tipo folla de cálculo, manexando razóns financeiras 
básicas. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones resoltas na aula 
(Presencial) 
Probas específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 

 IAEEB3.3.2. Analiza os produtos financeiros máis axeitados de 
Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones resoltas na aula 

Escala de observación 
Traballo en grupo, buscar información 

Escala de observación 
Traballo de busca de información 
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entre as entidades financeiras do ámbito para cada tipo de empresa, 
valorando o custo e o risco de cada un, e selecciona os máis acaído para 
o proxecto de empresa. 

(Presencial) 
Probas específicas (presencial o telemática) 

sobre os distintos produtos financeiros. 
Proba obxectiva 

entregado en prazo 

 IAEEB3.3.3. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a 
súa actividade e a súa forma xurídica, sinala o funcionamento básico 
do IAE, IVE, IRPF e IS, e indica as principais diferenzas entre eles. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones resoltas na aula 
(Presencial) 
Probas específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 

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

Observación sistemática 
Cuestiones resoltas na aula (Presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Traballo en grupo, procura de información 
acerca dos contidos citados. 
Proba obxectiva 

Escala de observación 

Análise de texto e dunha noticia de 
actualidade sobre o contido estudiado 
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8. Concrecións metodolóxicas 
 
A metodoloxía desta materia a de partir dos coñecementos que teñen os alumnos da realidade que rodéalles, así como 

das súas expectativas e intereses. Dado que a sociedade do noso século no require a capacidade de acumular gran 

cantidade de información, senón a capacidade de seleccionala, comprendela, organizala e aplicala a diferentes 

contextos, propóñense actividades que relacionen o coñecemento coas situación da vida cotiá e que conduzan ao alumno 

a aprender en situación de incerteza e de cambio. 

 
A través de actividades eminentemente prácticas hase de propiciar as condicións favorables para que o alumno 

despregue unha actividade mental creativa y diversa que lle permita a adquisición de coñecementos e experiencias 

necesarias para o desenvolvemento dun espírito emprendedor. 

 
A práctica docente ha de orientarse ao fomento da creatividade, iniciativa persoal, traballo en equipo e 

pretenderase que os casos suscitados sexan o máis realistas posible , para conseguir un maior coñecemento da 

realidade circundante ao noso alumnado e especialmente ao mundo empresarial 

Apoiándonos nos principios anteriormente expostos propoño o 
 

Desenrolo das unidades didácticas na aula: 

 
1. Exploración dos coñecementos previos. Formulación de preguntas, opinións. 

2. Exposición de contidos: Clase expositiva coa axuda do material necesario. Apoiaranse en exemplos 

prácticos e actividades que fomenten a participación e a reflexión do alumnado. 

 
Tratar de facilitar a asimilación dos novos conceptos desde un enfoque globalizado, que permita integrar 

o desenvolvemento do espírito emprendedor con outras áreas de coñecemento. 

 

3. Deseñar actividades que permitan aos alumnos establecer relaciones sustantivas entre os coñecementos 

e experiencias previas e as novas aprendizaxes, facilitando, deste modo a construción de 

aprendizaxes significativos. 

 

Dichas actividades procurei que cumpriran os seguintes criterios básicos: 

 

 As actividades que se deseñan e as tarefas que se propoñen, axústanse ao nivel de competencia 

cognitiva do alumnado nesta etapa, buscando as zonas de desenvolvemento potencial para procurar 

que non sexan excesivamente familiares, pero tampouco excesivamente alleas ás súas capacidades; é 

dicir, o que non pode facer un alumno so, pero sí coas axudas necesarias. 

 Tamén se ten en conta a diversidade na aula, e para adecuarse ás diferenzas individuais e ás distintas 

formas en que o alumnado aprende, propóñense actividades cunha graduación no seu nivel de 

complexidade, contidos de ampliación e actividades que facilitan a construción de aprendizaxes por 

asimilación e por descubrimento guiado. 

 Tratar os temas transversais dende todas as unidades. 

 Propoñer actividades previas, de desenrolo, reforzo, ampliación, avaliación. 



27 

 

 

 

 

 

 Desenrolar os contidos de forma interrelacionada. 

     Proporcionar pautas que permitan a confrontación e modificación de puntos de vista, a coordinación de 
intereses, a toma de decisións, a axuda mutua e a superación de conflitos mediante o diálogo 
e a cooperación. 

 Familiarizar o alumnado co vocabulario económico e laboral. 

 Os alumnos/as traballarán actividades en equipo fomentando o traballo cooperativo, o intercambio 

entre iguais e a reflexión sobre o propio proceso de aprendizaxe o que supón fomentar o traballo en equipo 

como forma de relación laboral relacionada co seu futura incorporación ao mercado laboral. 

 Nas actividades de informática promoveremos unha ensinanza de procura de información, investigación 

sobre temas empresariais, facendo uso das técnicas informáticas. Utilizando diferentes fonte e 

procedementos de información, debendo o alumno organizar o propio traballo de investigación, de maneira 

que faga da materia algo próximo e útil. 

 
4. Realización de comentarios de artígos de prensa, noticias, cortos o vídeos proxectados en clase 

relacionados cos contidos das unidades didácticas, orientados con preguntas previas. 

 
5.     Estudio de problemas económicos concretos aos que podan aplicarse os coñecementos aprendidos. 

 
6. Debates, espontáneos o programados, sobre temas da actualidade económica e sobre cuestiones éticas 

relacionadas. 

 
7. Desenvolvemento dun proxecto, un plan de empresa. Isto contribúe a estimular a autoconfianza, a 

motivación para o logro, a iniciativa persoal e a capacidade para asumir riscos aceptables como 

paso ineludible para a consecución de obxectivos emprendedores. 

 

Hai que ter en conta as peculiaridades de cada grupo e os ritmos de aprendizaxe de cada alumno en concreto, para 

adaptar os métodos e os recursos as diferentes situacións. 

 

9. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación 

 
A avaliación da materia de Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial levarase acabo tendo como 
referentes os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe para valorar tanto o grao de adquisición das 
competencias clave coma a consecución dos obxectivos. 

Para avaliar aos alumnos/as levarase a cabo un sistema de avaliación continua, sumadora, integradora, 

diferenciada e globalizada que se apoiará nos procedementos e instrumentos de avaliación citados neste apartado. 

Ao comezo do curso haberá unha avaliación inicial para avaliar o nivel do que parten os nosos alumnos, para 

iso realizamos unha proba escrita, un cuestionario con preguntas curtas, onde se recollen os 

procedementos básicos para a aprendizaxe da materia. 
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En cada unha das tres avaliacións usaranse os seguintes procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

Procedementos 
de avaliación 

Instrumentos 
de avaliación 

Aspectos avaliables 

 
Probas específicas 

 
A. Probas escritas obxectivas. 

Realizarase como mínimo unha proba escrita na que 
se comprobará o grao de asimilación dos contidos 
tratados nunha ou máis unidades do trimestre 
avaliable. 
 
As probas constarán de diferentes apartados 
establecidos a partir dos criterios da avaliación e 
estándares de aprendizaxe da materia. 

 
Análise das produción do 
alumnado 

B. Traballos individuais o en 
grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. Actividades 

- Traballo de investigación individual o en 
grupo, en cada trimestre se realizará al menos 
uno, sobre algún contido exposto na 
programación, que poderá consistir na 
elaboración dun informe e/o unha 
realización dunha presentación en 
PowerPoint. A profesora atenderá aos 
seguintes aspectos para valorar o traballo: 

- A presentación. 

- O contido. 
.- Elaboración do plan de empresa , se 
realizará en un grupo un proxecto de 
empresa dentro do segundo e terceiro 
trimestre. 

- Actividades de aprendizaxe, reforzo e 
ampliación: 

- Resumos: Informes, esquemas, 
mapas conceptuais y resumos 
telemáticas 

- Comentarios de textos: informacións 
económicas 

- Análise noticias prensa o revistas 
especializadas 

- Traballos sobre documentais o vídeos 
visionados 

- Cuestionarios 
-Interpretación de datos e gráficas 

Observación sistemática 
 
D. Diario de clase para el rexistro e 
análise sistemático e continuo de as 
accións e tarefas diariamente realizadas 
tanto na clase coma na casa. 

Se avaliará a actitude do alumno/a cara a 
materia, manifestada polos seguintes 
aspectos: 

- Participación activa a través de 
preguntas, consultas, lecturas….. 

-  Asistenc
ia, Interese, responsabilidade, 
motivación de logros,, melloras e 
progresos. 

- Entrega das producións obrigatorias e 
optativas. 
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Criterios de Cualificación 
 
De cada un dos tres apartados da táboa anterior emitirase unha nota numérica do trimestre, que ponderará do seguinte 
xeito: 
 

 
Procedementos de avaliación 

Instrumentos de avaliación 

Probas específicas:(50 %) A. Probas escritas globais 50% 

Análise das producións do alumnado 
(40%) 

B. Traballos individuais o en grupo 
C. Actividades 

Media aritmética dos dous apartados (40 
%) 

Observación sistemática (10 %) D. Diario de clase 10 % 

 

Se seguirán as seguintes regras para a avaliación e cualificación do alumno/a: 

 
1. Para obter a correspondente nota de avaliación se sumarán las cualificacións obtidas nos tres 

apartados anteriores, sempre que ( condicións imprescindibles) se obteña necesariamente unha 

cualificación mínima de 3 puntos no apartado A (probas escritas) e ter presentadas todas as tarefas e 

traballos correspondentes aos apartados B e C. De non ser así, aínda que a media resultara 

5 osuperior, a nota que se lle poñerá ao alumno será 4. 

 
2. Se nalgún trimestre avaliable non se traballa algún dos instrumentos establecidos (A, B o C), o 100% 

da cualificación dese período corresponderá aos instrumentos que se teñan empregado. 

 
3. As tarefas nas que se indique una data límite de entrega terán una cualificación de “cero” no 

caso de presentarse fora de prazo e debe realizarse en la forma establecida. 

 
4. Será necesario para aprobar que todas as actividades, tarefas e traballos a realizar estean 

publicadas no seu blog, creado na clase na primeira semana do curso. 

 
5. Deberán desenrolar pola súa conta, con apoio do profesor, as diferentes fase que levan 

obtención do proxecto final, e publicado no blog en prazo e forma establecida. 

 

6. As elaboracións dos alumnos deberán ser orixinais. Calquera traballo o tarefa entregada no que se 

aprecie textualidade explícita co outros traballos de internet o sexa copiado doutros compañeiros 

tamén será cualificado con un cero. 

 
7. No caso de que un alumno/a copie nun exame le será retirado e terá unha nota de cero. 

 
8. Nos exames e probas escritas: 

 Só permitido o uso de bolígrafo de cor azul o negra. Non se admitirá outra cor. Un exame 

contestado a lapis non se corrixirá e, xa que logo, a súa cualificación será cero. 

 Non está permitido o seu uso de dispositivos móbiles nin reloxos dixitais, nin calquera outro 

medio ilícito para realizar exames. 

 Si fose necesario usar calculadora, cada alumno/a disporá da súa propia. En caso de non  
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posuír calculadora no momento do exame, non poderá intercambiala cos demais compañeiros 

ou compañeiras. 

 Terase en conta a claridade da exposición dos conceptos, o desenvolvemento da pregunta o 

problema, o orde lóxica e a utilización axeitada do vocabulario técnico propio da materia. 

 Os erros graves de concepto anularán o apartado correspondente. 

 Terase en conta á adecuada presentación, limpeza e dun xeito considerable a ortografía 

(cada falta será sancionada negativamente con 0,1 punto, diminuíndo a nota da proba escrita 

hasta una máximo de 1 punto). 

 A repetición de exames só se realizará cando exista un xustificante oficial (como xustificante do 

médico…) que acredite a ausencia do alumno/a a clase.  

9. Dada a situación excepcional que nos toca vivir neste curso, no caso de que algún alumno/a non 

poida realizar algunha das probas escritas, farase nos días posteriores da incorporación ao centro o 

seralle realizada conxuntamente coa seguinte proba escrita global que se realice. 

 
10. A cualificación da avaliación ordinaria de xuño virá determinada pola media aritmética da nota 

obtida en cada trimestre avaliable, calculada segundo o exposto anteriormente e non pola media das 

notas redondeadas que figuran nos boletíns. Para o cálculo desta media aritmética, será 

necesario haber superado cada unha das avaliacións ( é dicir, ter un 5 como mínimo). Se ben se terá 

en conta a evolución, positiva ou negativa, do alumnado ó longo do curso, tendo presente o 

principio de avaliación continua. Para aprobar a materia a cualificación final deberá ser superior ou 

igual a cinco (5). 

 

Promoción do alumnado 

 Cando o alumno non acade a cualificación de 5 nun trimestre avaliable, a profesora poderá establecer 

a realización dunha proba escrita global de recuperación dos contidos correspondentes a todo ese 

trimestre avaliable; que sempre será con posterioridade á entrega dos boletíns de cualificación 

trimestral. En todo caso, a final de curso,o alumnado que non teña acadado unha cualificación media 

de 5 ou superior entre os 3 trimestres avaliables, poderá realizar unha proba escrita da totalidade da 

materia ou daquelas avaliacións que teña suspensa. A cualificación desta proba realizarase do 

mesmo xeito que as outras probas escritas globais do curso e ponderará igual que estas; pero se a 

proba a bra ng u e todo o c urs o, non se poderá ter cualificación de “cero”(0) en ningunha das 

partes da mesma, para facer a media do curso. 

  Nos casos en que o alumnado realice unha proba escrita global como recuperación dos contidos 

dun trimestre avaliable, para calcular a cualificación media de final de curso, terase en conta a 

cualificación máis alta acadada en cada trimestre avaliable.

 Ademáis se debe cumprir o seguinte requisito para obter cualificación positiva en xuño:

 Débense ter realizadas todas as tarefas enconmendadas e entregadas en prazo e forma. 

 Débense ter realizado e entregado el plan de empresa en prazo e forma estipulada. 

En caso de haber cualificación media superior a 5 puntos, pero non cumprira eses requisitos antes 

indicado, a cualificación será de 4 puntos. 

 Se un alumno ou alumna non se presenta ao exame final, considerase suspenso na materia.
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10. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a 

práctica docente. 

Un dos aspectos que os docentes non deben descoidar é a necesidade de avaliar o seu propio proceso de ensino e 

a súa práctica docente. Con certa periodicidade, en cada avaliación e cando menos ao remate do curso, debe 

levarse a cabo tendo en conta, polo menos, os seguintes aspectos: 

- axuste da programación docente e, no seu caso, as causas das diferenzas producidas. 

- A consecución d alumnado dos estándares de aprendizaxe e o análise das diferenzas. 

- grao de satisfacción das familias co proceso de ensino. 

 
Poderían empregarse rúbricas para reflexionar sobre catro aspectos fundamentais na práctica docente que son: 

a. Planificación. 

b. Motivación do alumnado. 

c. Desenvolvemento da ensinanza. 

d. Seguimento e avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe. 

 
Para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente comprobaranse tamén as seguintes cuestións valorando o seu 

grado de consecución nunha rúbrica e achegando propostas de mellora: 

 
 Adaptación da programación ás características e necesidades especiais do alumnado. 

 Adaptación do material ás características e necesidades do alumnado, realizando traballos 

individualizados e diferentes tipos de exercicios. 

 Organización de axudas entre iguais no grupo en función dos diferentes perfís do alumnado. 

Fortalecemento dos grupos interactivos. 

 Establecemento do reparto de contidos e a secuenciación da programación tendo en conta o 

acordado no Departamento de Economía. 

 Posta en práctica dos acordos establecidos entre departamentos para comezar a avaliar as 

competencias. 

 Análise e marco dentro da programación as competencias clave das materias do Departamento de 

Economía. 

 Definición das competencias concretas mediante as que se avaliará ao alumnado. 

 Traballo de actividades cércanas ao contexto e intereses do alumnado. 

 Actividades plurais, amplas, de longo percorrido, que lle fagan pensar ó alumnado, que lles dea a 

oportunidade de atopar diferentes recursos, que lles dea opción de normalizar o traballo. 

 Promoción da participación, tendo o obxectivo ben marcado. Dáse a oportunidade ó alumnado de 

participar na avaliación do resultado do seu traballo, promovendo deste xeito a súa crítica 

construtiva. 

 Organización do tempo de clase: número de alumnado co profesor. Organización do alumnado: 

traballo individual, por parellas, en grupo (sinálase cando empregar un ou outro). 

 Parte práctica e a partir dela abordar a teoría. 

 Papel do alumnado e papel do profesor. 

 Únese a autonomía e a cooperación. 

 Empréganse as novas tecnoloxías. 

 Trabállase a expresión oral e os diferentes tipos de textos. Garantízase a capacidade de produción 

tanto oral como escrita de diferentes tipos de textos. 
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 Emprego de diferentes tipos de probas para realizar a avaliación. 

 Utilización de diferentes rexistros de observación para realizar a avaliación. 

 Na sesión de avaliación proporcionar á titora ou titor todos os datos que precisa, para que poida 

completar correctamente todos os apartados da acta, concretar a recuperación do alumnado, e 

realizar a posteriori unha mellor interpretación dos resultados do grupo. 

 Analizaranse os criterios de avaliación por competencias e os tipos de ferramentas. 

 Traballaranse os indicadores de logros académicos tanto na educación secundaria obrigatoria coma 

no bacharelato. 

 Autoavaliación do alumnado e avaliación do proceso. 

 

 
Propoñemos para o noso Departamento esta enquisa a realizar durante o ano académico e/ou ao final do curso 2022-

2023 

 
 
 

Dep. Economía IES Monte Neme Indicadores de logro de ensino e práctica docente 

 
Coordinación co equipo docente durante a avaliación 

Número de reunións de 
coordinación mantidas 

 

Observacións  

 
Grao de satisfacción do alumnado e das familias 

 

Indicadores 
Grao de satisfacción 

Alumnado Familias 

4 3 2 1 4 3 2 1 

Traballo cooperativo         

Uso das TIC         

Tarefas e proxectos         

Materiais e recursos didácticos         

Instrumentos de avaliación         

Outros, por definir         
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EVALUACIÓN DO PROCESO DE ENSINO e PRÁCTICA DOCENTE 

Contesta aos seguintes indicadores con 1 / 2 / 3 / 4 (de menos a mais) 
 

INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO 1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.     

2. Informase dos criterios de avaliación e de cualificación.     

3. Cumprimento da programación didáctica.     

4. Selecciónanse os contidos en función de cada grupo.     

5. Prográmanse actividades segundo os estándares de aprendizaxe.     

6. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.     

7. Adóptanse estratexias metodolóxicas diversas atendendo á diversidade dos 
meus alumnos. 

    

8. As relacións dentro da aula son correctas.     

9. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.     

10. Facilítanse estratexias de aprendizaxe.     

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.     

12. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.     

13. Utilízanse medios audiovisuais e informáticos.     

14. Aplícanse os criterios de cualificación establecidos na programación.     

15. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.     

16. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado 
con NEAE. 

    

17. Coordinación dos profesores do Departamento.     

18. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

19. Informase do rendemento escolar e do comportamento do alumnado.     

20. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

 
INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE 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. Prográmanse actividades segundo os distintos grupos.     

7. Combínase o traballo individual e en equipo.     

8. Fomento a colaboración entre os alumnos por medio do traballo en grupo.     

1. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.     

10. Facilítanse estratexias de aprendizaxe.     

11. Proponse un plan de traballo antes de cada unidade.     

12. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.     

13. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.     

14. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos.     

15. Séguese o plan programado para a animación e o fomento da lectura.     

16. Corríxense e explícanse os traballos e outras actividades.     

17. Coordinación dos profesores do Departamento.     

18. As medidas de apoio, reforzo,….. están claramente vinculadas aos estándares.     

19. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.     
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11. Organización das actividades de seguimento, recuperación e 
avaliación das materias pendentes 

 
Neste curso 2022-23 non hai ningún alumno coa materia de Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial 
pendente de cursos anteriores. 

 
A continuación amósanse os criterios que o departamento de Economía aplicará para recuperar pendentes en futuros 

cursos que poida ter. 

 
Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes. 

 
Na materia de Iniciación á Actividade emprendedora e Empresarial , tratarase de acadar os obxectivos 

programados e distribuídos en unidades didácticas mediante o seguimento continuo do alumnado coa 

materia pendente. Para isto programáranse dúas probas periódicas que se complementarán con 

actividades e un proxecto de plan de empresa, para facer o correspondente seguimento e comprobar se se acadan 

os obxectivos nesas datas. Deste xeito a proba final á que ten dereito o alumnado en maio de 2023 será o último 

procedemento a aplicar na avaliación do alumnado, e só no caso de que non acadaran os obxectivos mediante as 

probas e actividades comentadas anteriormente. 

En canto aos criterios de avaliación e aos grado mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables son os 

mesmos que se esixen para o curso de referencia que teñen que recuperar. As probas de xaneiro e abril 

corresponderán á temporalización do nivel correspondente e a ordinaria e a extraordinaria o conxunto da 

programación do curso a recuperar. 

A cada alumno con materia pendente entregarase unhas fichas de actividades e un guión do proxecto de 

empresa. As actividades serán corrixidas e devoltas ao alumnado pola xefa de departamento para facer un mellor 

seguimento das dificultades que poida atopar. De non ser así, entenderase que o interese do alumno en superar esta 

materia é nulo. 

Na cualificación, ditas actividades complementarias e o plan de empresa ponderaranse un 50 % e as probas o 

50 % restante na convocatoria ordinaria. Na convocatoria de extraordinaria, a proba ponderará o 100 % da 

cualificación final. 

Tódolos alumnos poden solicitar ao Departamento material complementario e a axuda necesaria coa finalidade de recuperar 

a materia pendente. Ademais todo o alumnado recibiría apoio persoalizado na clase de atoparse matriculado na 

materia no nivel que estean acursar. 

 

.12. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais o colectivas que se 

poidan adoptar 

 
Ao inicio do curso realízase unha proba escrita inicial y comunicación oral cos alumnos para valorar o punto de partida e 

as ideas previas que posúen. Dita avaliación inicial desenvolverase na primeira semana de clase e consistirá nun 

cuestionario sobre cuestións relacionadas co algúns dos contidos mínimos establecidos en dita programación. 

Ao ser unha materia que nunca antes recibiron, os resultados das avaliacións iniciais acostuman a ser bastante 

decepcionante, a non ser que o alumnado teña unha especial predilección por ditos temas. 
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Froito dos resultados obtidos decidirase se é preciso establecer algunha medida de atención á diversidade de 

acordo co establecido en dito apartado da programación. 

De seren precisas medidas individuais ou colectivas a adoptar (só se adoptarán se son necesarias) como 

consecuencia dos resultados da avaliación inicial, decidiríanse atendendo ao perfil da alumnado concernido e 

aparecerían reflectidas nas actas correspondentes do Departamento de Economía. Podería incluír reforzos 

contemplados no apartado de medidas de atención á diversidade como a realización de actividades de repaso 

individuais ou colectivas. 

Mecanismo para informar ás familias: a través dos titores de cada grupo o mediante abalar. 

 

13. Medidas de atención á diversidade 
 
Non podemos esquecer que a materia parte do coñecemento da realidade empresarial da zona, o cal orixina que non 

todos os alumnos teñan as mesmas oportunidades de acercamento á mesma. Por iso si se detectan deficiencias 

de tipo conceptual bastará con irse adaptando as necesidades dos alumnos. Ao ser unha materia eminentemente 

práctica, se detectará a través do traballo diario do alumno cáles son os seus problemas á hora de enfrontarse á 

materia. A vantaxe de ser unha materia optativa onde o número de alumnos sole ser reducido, fai que se poda dar unha 

atención individualizada aos alumnos con maiores dificultades,xa sexan conceptuais o procedimentais. 

A atención a diversidade do alumnado fundamentase principalmente na planificación e aplicación das estratexias 

metodolóxicas e organziativas e na provisión das axudas técnicas necesarias para facilitar a accesibilidade ao 

máximo número posible do alumnado. 

Algunhas medidas a adoptar polo departamento serían: 

- Actividades con diferentes graos de dificultades, adoptados as necesidades individuais do alumnado. 

- Realización de actividades de reforzo, basearanse en cuestións teóricas, esquemas, resolución de 

exercicios prácticos sobre os contidos das unidades, enunciados directos que faciliten a súa 

comprensión, actividades complementarias que posteriormente serán corrixidos de xeito individual. 

- Actividades en grupo, para fomenta a colaboración e cooperación dos alumnos con maior nivel de 

coñecementos, cos que presentan un nivel máis baixo,aproveitando esta situación para dar unha mellor 

resposta á diversidade dentro do propiogrupo. 

- Aumentar a variedade de recursos didácticos empregados. 

- Repetir de forma individualizada algunhas explicacións.Cambio de ubicación dos alumnos na aula. 

- En todo caso, fomentarase unha actitude de respecto cara as diferenzas que uns alumnos/as presenten 

respecto dos demais. 

Tamén se terá en conta a posibilidade de ter alumnado con altas capacidades intelectuais para cáles proporanse exercicios 

que requiran maior esforzo intelectual, e tamén alumnos con integración tardía non sistema educativo español, adaptando a 

programación ás súas necesidades como un máis dá clase e ao seu nivel. 

 

No caso de existir alumnos con necesidades educativas especiais serán atendidos individualmente mediante plans 

de actuación específicos elaborados polo profesorado en colaboración co departamento de orientación. 
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14. Concreción dos elementos transversais 

Co obxectivo de conseguir un desenvolvemento integral do alumno para a súa integración na sociedade, é preciso, á 

vez que se introducen os contidos científicos, unha educación en valores. Este tipo de contidos teñen un carácter 

transversal ao longo de todo o curso e deben estar presentes en todas as materias. O mundo empresarial xoga un 

papel cada vez máis importante na configuración de valores e actitudes, influíndo nas accións dos individuos.  

Os temas transversais incluídos na programación son os seguintes: 

Espírito emprendedor. 

Como valor central da materia, de modo que se lle transmitan ao alumno as ferramentas e competencias que todo 

emprendedor debe coñecer e manexar. 

Educación ao consumidor. 

Intentarase concienciar ao alumno cara a un consumo responsable espertando nel unha actitude crítica cara ao excesivo 

consumismo. 

Educación moral e cívica. 

O desenvolvemento do proxecto emprendedor debe axudar aos alumnos a aprender a traballar en grupo 

respectando as opinións dos demais para así contribuír a conseguir unha convivencia pacífica en sociedade. 

Educación ambiental. 

O impacto dos actuais sistemas de produción sobre o medio ambiente é evidente polo que é preciso facer ver ao alumno a 

necesidade de alcanzar un crecemento sostido que minimice o seu impacto sobre a natureza. Pedirase aos alumnos que 

introduzan nos seus proxectos emprendedores medidas que teñan en conta a protección do medio ambiente. 

Educación para a paz. 

O contido centrarase en conseguir do alumno certos valores solidarios, de tolerancia, de respecto e de 
capacidade de diálogo. Intentarase fomentar en clase un clima de diálogo e de confianza mutua alumno- 
profesor. 

Educación para a saúde. 

Conseguir que os alumnos adopten un estilo de vida san e adquiran hábitos saudables tamén é obxectivo da 

iniciativa emprendedora. Non se permitirán proxectos innovadores que sexan pouco saudables. 

Educación para a igualdade de sexos. 

Incluirase en todos os temas. Evitarase o uso de linguaxe sexista ou os exemplos que non mostren a igualdade entre 

sexos. Se fomentará un reparto equitativo das tarefas a realizar no proxecto evitándose situacións 

discriminatorias. 

Tolerancia 

A tolerancia e a diversidade de criterios é un valor básico dentro do mundo da empresa, pois cada empresa dá resposta a 

unha necesidade desde distintas perspectivas. Por iso, suscitarase en debates, a necesidade de aprender a ser 

tolerante e a non discriminar por razóns de sexo, raza, condición social, relixiosa. 

Responsabilidade social 

Suscitaranse os novos yacimentos de empresas dentro da actividade asociativa e a importancia da RSC como 

empresario. 
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15. Accións de acorde co proxecto lector 

O valor da lectura podémolo ver desde unha tripla perspectiva: 

- Permite comprender a información contida nos textos e asimilala dun modo critico 

- Estimula a imaxinación, é fonte de pracer e axuda ao pensamento abstracto. 

- Contribúe a conservar e mellorar a competencia comunicativa, tanto oral como escrita, que deben conseguir 
os nosos alumnos. 

Por todo isto, a consolidación do hábito lector debe ser un obxectivo prioritario da educación e xa que logo vese reflectido tamén 

na programación da materia. A lectura se promoverá ao longo do curso mediante: 

- Lectura de textos económicos e posterior debata na aula. Ao longo do curso, co avance das unidades 

didácticas, facilitarase ao alumno/a diversos textos para a súa lectura en clase en voz alta con paradas breves 

nas que se pedirá ao alumno/a un resumo do lido ata ese momento. O obxectivo é que o alumno asimile e 

comprenda o que le á vez que o fai. 

- Uso de Prensa económica: xornais e revistas especializadas en temas económicos.(Emprendedores, Nova 

Economía, Vida Económica, Expansión, Cinco Días, ). Lectura dos artigos extraídos para despois explicar e 

debater en clase e intentar que os alumnos vexan a economía como algo práctico e cércano, que se familiaricen 

cos termos empresariais utilizados e á vez adquiran o gusto e a curiosidade pola lectura deste tipo de prensa. 

 
Esta actividade tamén pode realizarse na aula de informática, mediante a procura en internet. 

- Taller de prensa. Pedirase aos alumnos a exposición na aula de diversas noticias económicas seleccionadas 

polo alumno. Con esta actividade preténdese que o alumno aprenda a traballar en grupo, a expresarse en 

público e a fomentar a lectura de textos de tipo económico. 

- Libros sobre temas empresariais. propoñerase a lectura de varios libros relacionados coa materia, entre os que 

pode citarse: 

• Steve Jobs: La Biografía, de Walter Isaacson 

• El Libro Negro Del Emprendedor, de Fernando Trias de Bes 

• Tú Puedes, de Joaquín Lorente 

• ¿Quién se ha llevado mi queso?, de Spencer Johnson 

• El Arte De Empezar, de Guy Kawasaki 

• El Método Lean Startup, de Eric Ries 

• La Estrategia Del Océano Azul, de W. Chan Kim 

• Marketing de Guerrilla para Emprendedores Valientes, de Carlos Bravo 

• ReWork, de Seth Godin 

 
16. Materiais e recursos didácticos 

Nesta materia non se establecerá ningún libro de texto para os alumnos. Será o profesor/a quen o longo do curso 

irá entregando ao alumnado o material de apoio ( contidos e actividades) que sexa necesario en cada momento.  
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Este material facilitarase en formato dixital na súa maior parte, aínda que parte del tamén se entregará impreso. 

Recursos: 
 

- Material didáctico “Aprende a Emprender” 

- Libro “Proxecto empresarial” editorial Editex 

- Aula multimedia do centro, na que se desenvolverán preferentemente as clases da materia. 

- Ordenadores con conexión a internet, para a busca de información diversa relacionada coa materia. 

- Acceso a aula virtual para consultar cos contidos e actividades que vaian aparecendo sobre esta 
material. 

- Proxector 

- Material multimedia con material didáctico 

- Equipos audiovisuais (pode empregarse o equipo informático) 

- Lectura de textos breves sobre cuestións ou temas da materia. 

- Documentais e películas relacionadas co tema. 

- Artigos de prensa e revistas especializadas relacionadas cos temas que se estean traballando. 

- Acceso á normativa que se considere necesaria 

- Encerado, pizarra dixital 

Ademais estará a disposición dos alumnos/as toda a bibliografía, documentación e outros recursos existentes no 

departamento de economía, biblioteca, …. 

 

17. Actividades complementarias e extraescolares 
 
Teñen como finalidade completar o estudo da materia, integrándolles totalmente no proceso metodolóxico de ensino, 

co fin de facilitar aos alumnos/as a compresión e conceptos económicos, ver problemas económicos relacionados co 

contexto sociocultural no que se atopan inmersos. 

 

O departamento propón as seguintes actividades, aínda que sempre en función do proceso do ensino 

aprendizaxe dos alumnos/as e da dispoñibilidade do tempo, e poden estar suxeitas a variacións.: 
 

 Visita concertada a unha empresa, a ser posible Inditex. Esta actividade permitirá ao alumnado ver as 

diferentes áreas funcionais da empresa, as súas funcións, a súa organización por departamentos, e un sinfín de 

aspectos relacionados co mundo empresarial. Tras a visita, o alumno/a deberá facer un traballo detallado en que 

se reflicto o observado, coas súas percepcións e conclusións sobre a mesma.

 
 Asistencia a conferencia, charlas e talleres relacionados co mundo empresarial.
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18. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das 
programacións didácticas en relación cos resultados académicos e 
procesos de mellora. 

A programación didáctica debe ser considerada un marco orientativo, aberto e susceptible de modificacións ó longo 

do curso académico, na procura do máximo rendemento e sen esquecer a atención á diversidade do alumnado ou a 

calquera outra necesidade especial que xurda no centro ou no seu entorno. 

 

Esta programación está suxeita a revisión e modificación. A profesora, en coordinación co equipo didáctico e dentro 

dos órganos de coordinación docente, analizará a adecuación da programación didáctica ao contexto específico do 

grupo-clase. Partindo desta análise, estableceranse as medidas de mellora que se consideren oportunas. As opinións 

dos estudantes a través das súas autoavaliacións ou o seu intercambio son tamén unha referencia importante para unha 

avaliación máis participativa e compartida do proceso de ensino e aprendizaxe. Así mesmo, despois da aplicación 

completa da programación, cando haxa unha mellor perspectiva, completarase cos resultados das avaliacións 

internas e externas dos alumnos e avaliaranse os resultados da avaliación da etapa final de cada alumno, as causas 

de o mesmo e adoptaranse, se procede, as propostas de reforzo e mellora que se consideren necesarias. 

 

As nosas ferramentas fundamentais para realizar dita tarefa son as que se relacionan a continuación: 

 

- A revisión continua realizada polo profesorado de cada materia, comparando as expectativas cos 

resultados obtidos na posta en práctica. 

- A revisión ó longo das reunións do Departamento e a posta en común do grao de 

desenvolvemento da programación. 

- Tamén con esa periodicidade, poñerase en común a propia experiencia coa do resto de 

profesores e profesoras para intercambiar opinións, información e puntos de vista en torno á 

evolución académica dos alumnos no resto das materias. 

- As enquisas de satisfacción realizadas ó alumnado. 

- Os resultados obtidos durante e ó final do curso. 

- O resultado das auditorías dentro do plan de mellora e calidade do centro. 
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1. Introdución e contextualización 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e 

do bacharelato, recolle que o estudio e a formación en economía faise necesaria nun contexto 

globalizado, no que as relacións entre os axentes económicos e sociais son cada día máis complexas. 

 
A consideración do comportamento económico das persoas na procura da satisfacción das súas 

necesidades, así como da produción e da organización dos bens e os servizos necesarios, e da 

distribución dos recursos escasos facilitan a compresión da realidade social. 

 
Calquera persoa necesita coñecer as regras básicas que explican os acontecementos económicos e a 

linguaxe específica utilizada por economistas e medios de comunicación para analizar eses feitos. O 

estudo da economía axuda a percibir e a coñecer o mundo, e posibilita analizar e afondar nas relacións 

humanas, facilita a comprensión dos conceptos utilizados habitualmente na análise económica e 

empresarial, serve para potenciar destrezas de razoamento, abstracción e interrelación, e proporciona 

ferramentas para examinar de xeito crítico a sociedade. E contribúe tamén a desenvolver a curiosidade 

intelectual, a capacidade analítica, o rigor e a amplitude de perspectivas á hora de indagar no 

coñecemento de variables como o crecemento, a pobreza, a educación, a saúde, a riqueza, o ambiente, etc. 

Proporciona importantes coñecementos matemáticos e estatísticos, habilidades de comunicación oral e 

escrita para explicar e transmitir ideas e conclusións, con argumentos e evidencias empíricas, sentido da 

ética e respecto polo ser humano, así como unha intensa capacidade de traballo, tanto individual como en 

equipo. 

 
Quizás o que mellor distingue a economía como disciplina de outras ciencias sociais non e o seu obxecto, sino 

o seu enfoque empregado na resolución dos problemas sociais. A materia de 4º de ESO distribúese en seis 

bloques que permiten o estudo da economía como ciencia e do papel dos axentes económicos. 

 
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 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. 

 

2. Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que 

se impartiron no curso 2021-22 

 
Aprendizaxes imprescindibles adquiridas en el curso 2021/22 

 

- 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 e utiliza correctamente termos da área da economía. 
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Representa e analiza graficamente o custo de oportunidade mediante a fronteira de posibilidades de 

produción. 

- Representa as relacións que se establecen entre as economías domésticas e as empresas. Fluxo 

circular da renda. 

- Distingue, 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. 

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

- Explica as posibilidades de financiamento das empresas e diferenza 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. 
 

- Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula o seu beneficio ou a súa perda, 

aplicando razoamentos matemáticos, e interpreta os resultados. 

- 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. 

- Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os ingresos e os gastos integrantes. 

- Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control dogasto e analiza as vantaxes e inconvenientes 

do endebedamento, valorando o risco e seleccionando a decisión máis axeitada para cada momento. 

- Comprende os termos fundamentais e describe o funcionamento das contas na operativa bancaria, 

valora e comproba os dereitos e as obrigas que se derivan delas, así como a importancia de operar 

en condicións de seguridade cando se empregan procedementos telemáticos. 

- Identifica e explica as modalidades de tarxetas bancarias, así como os elementos e os 

procedementos que garanten a seguridade na súa operativa. 

- Identifica, describe e clasifica os tipos de seguros segundo os riscos ou as situacións adversas nas 

etapas da vida. 

- Identifica as vías de onde proceden os ingresos do Estado, así como as principais áreas dos 

gastos do Estado, e comenta as súas relacións. 

- 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 e expresa as diferenzas entre os conceptos de débeda pública e déficit público, así 

como a relación que se produce entre eles. 

- Coñece e describe os efectos da desigualdade da renda e os instrumentos de redistribución 

- Describe as causas da inflación e valora as súas principais repercusións económicas e sociais 

- A plica o funcionamento dos tipos de interese e as consecuencias da súa variación para a desta. 

marcha da economía. 

- Describir as causas do desemprego e establecer as consecuencias económicas e sociais do mesmo. 

- Analizar os datos de desemprego en España e as políticas contra o desemprego. 

- Valorar o grao de interconexión das economías de todos os países do mundo e explicar as razóns que 

xustifican e inflúen no intercambio económico entre países. 

- Recoñecer e enumerar vantaxes e inconvenientes do proceso de integración económica e monetaria da Unión 

Europea. 

- Coñecer o concepto de desenvolvemento sostible e de desenvolvemento económico. 
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A materia de Economía de 4º ESO non é de continuidade, ao igual que o resto das materias do 

departamento de Economía. O alumnado que escolla a materia de Economía en 1º Bacharelato traballará 

todos os estándares de aprendizaxes, xa que en 1º bacharelato se parte de 0, non necesitanse contidos 

previos, pódense xuntar alumnos que tiveron e outros que non tiveron a materia de Economía en 4º ESO. 

 

3. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 
 
A descrición das relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación na educación 

secundaria obrigatoria e no bacharelato será a establecida de conformidade coa Orde ECD/65/2015, do 21 

de xaneiro. 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL): saber argumentar, explicar e comunicar os 

contidos relacionados co papel da economía na sociedade, a súa relación con outras 

ciencias sociais, as necesidades, os bens, a escaseza, etc., expresándoos de forma correcta. 

 

2. Competencia matemática e competencias básica en ciencia e tecnoloxía (CMCCT): 

Matemática: recoñecemento da importancia da utilización da linguaxe matemática na cuantificación 

dos fenómenos económicos. Cienciae Tecnoloxía: aprendizaxe dos conceptos básicos da 

economía como ciencia social, a súa metodoloxía e familiarización cos modelos económicos. 

 

3. Competencia dixital (CD): procura e selección de información de carácter económico 

(necesidades, bens, escaseza de recursos, …) por medio das TIC e recoñecemento da utilidade 

das aplicacións informáticas para mostrar a información atopada, aclarando os contidos 

relacionados en devandita información, presentada dunha forma clara, concisa e agradable 

visualmente no soporte tecnolóxico máis adecuado. 

 

4. Competencia aprender a aprender (CAA): a obtención, selección e valoración das informacións 

obtidas sobre distintos temas económicos de repercusión social e o saber comunicar conclusións e 

ideas para formarse opinións propias argumentadas permiten que o alumno desenvolva eficazmente 

a súa competencia de aprender a aprender. 

 

5. Competencias sociais e cívicas ((CSC): recoñecemento do papel da economía no pensamento 

social de cada época, entendendo a función que tivo e ten a economía no desenvolvemento social. 

 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): desde o estudio e análise do mundo 

laboral, a educación económica e financeira, coñecemento da organización e os procesos 

empresariais se fomentará un cambio de mentalidade que favoreza a iniciación emprendedora, a 

capacidade de pensar de forma creativa, de xestionar o risco e de manexar a incerteza. 

 

7. Conciencia e expresións culturais (CCEC): recoñecemento do papel da economía a través do 

estudio do consumo responsable, o reparto equitativo de recursos. As distintas manifestacións 

culturais con mensaxes de responsabilidade e tolerancia desenvolverán as expresións culturais. 
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4. Concreción de Obxectivos 

 
En relación cos contidos propostos para a ESO, establecemos os seguintes obxectivos para a área de 

Economía en 4º ESO: 

1. Integrar o concepto de economía como ciencia de elección. Identificar os principais axentes económicos, 

as súas accións e as relacións entre eles. Valorar criticamente o impacto das accións dos axentes 

económicos no medio ambiente. 

2. Adquirir e utilizar vocabulario económico con precisión e rigor, de xeito que nos permita coñecer, avaliar e 

interpretar a realidade económica e social que nos rodea. 

3. Describe a importancia da empresa e do emprendemento no proceso de creación de riqueza dunha 

sociedade. 

4. Identificar as consecuencias das actividades comerciais para a propia empresa, os seus traballadores e a 

sociedade no seu conxunto. 

5. Coñecer, controlar e xestionar as variables de ingresos e gastos dun orzamento persoal e saber decidir 

racionalmente entre diferentes alternativas económicas da vida persoal e relacionalas co benestar propio 

e social. 

6. Analiza o papel do diñeiro no funcionamento da sociedade. Valorar o aforro como medio para 

acadar logros persoais. 

7. Explica o papel do sector público, como garante do marco de acción e como axente económico. Valorar 

criticamente os efectos do seu desempeño ou falta de acción respecto á igualdade e benestar dunha 

sociedade. 

8. Diagnosticar os efectos da inflación como elemento distorsionador das decisións tomadas polos axentes 

económicos nunha sociedade. 

9. Analiza as principais características do mercado de traballo, as políticas de emprego e valora as 

oportunidades que presenta. 

10. Coñecer e valorar as vantaxes que supuxo o comercio internacional, así como os custos que supuxo no 

desenvolvemento dalgúns países. Avaliar o potencial da integración económica e as perspectivas da 

economía aragonesa no marco da internacionalización económica. 

11. Busca, selecciona, comprende e avalía noticias económicas de diferentes fontes. 

12. Realizar tarefas en grupo e participar en debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante, 

apoiando adecuadamente as opinións e valorando o diálogo como un xeito necesario de resolver 

problemas económicos. 
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5. Organización e secuenciación de contidos 

 
Economía para 4º de ESO profundiza nos seguintes bloques de contido : 

- Bloque I: Ideas económicas básicas. 

- Bloque II: Economía e empresa. 

- Bloque III. Economía persoal. 

- Bloque IV. Economía e ingresos e gastos do Estado. 

- Bloque V. Economía e tipos de interese, inflación edesemprego. 

- Bloque VI. Economía internacional. 

 

Bloque I: “Ideas económicas básicas” 

Recóllense aspectos relativos aos principios económicos, á terminoloxía propia e á metodoloxía da ciencia 

económica. 

 
Bloque II: “Economía e empresa" 

Analízase o papel e o funcionamento do/da axente de empresas na economía. 

 
Bloque III: "Economía persoal" 

Está dedicado ao estudo da transcendencia das decisións económicas na vida das persoas. 

 
Bloque IV: "Economía e ingresos e gastos  do Estado" 

Repasa o papel estatal no funcionamento económico a través da análise dos seus ingresos e gastos. 

 
Bloque V:: "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. 

 
Bloque VI: “Economía internacional" 

Fai un breve repaso do funcionamento do sector exterior da economía con especial fincapé nas repercusións 

da integración económica e a globalización. 
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En canto o reparto dos contidos do currículo, proponse a seguinte secuenciación: 

- Primeira avaliación: unidades 1, 2 (Bloque I), 3 y 4 (Bloque II). 

- Segunda avaliación: unidades 5, 6, 7 (Bloque III) y 8 (Bloque V) 

- Terceira avaliación: unidades 9 (Bloque V), 10 (Bloque IV),11 y 12 (Bloque VI). 

 

Bloques de contido Unidade didáctica Periodos lectivos 

A
va

lia
ci

ó
n

 1
 

Bloque I 

Ideas económicas básicas 

1. Economía, a ciencia útil 8 h 

2. Produción e crecemento 8 h 

Bloque II 

Economía e empresa 

3. Mercados e empresa 10 h 

4. A empresa e o seu contexto 10 h 

 

A
va

lia
ci

ó
n

 2
 

Bloque III 

Economía persoal 

5. Planificación financeira 10 h 

6. Saúde financeira 10 h 

7. O diñeiro e as súas formas 8 h 

Bloque V 

Economía e tipos de interese, inflación e 

desemprego 

 

8. Produción e prezos 
 
8 h 

 

A
va

lia
ci

ó
n

 3
 

Bloque V 

Economía e tipos de interese, inflación e 

desemprego 

 

9. O mercado de traballo  
8 h 

Bloque IV 

Economía e ingresos e gastos do 

Estado 

 

10. As contas do Estado 
 
10 h 

Bloque VI 

Economía e tipos de interese, 

inflación e desemprego 

11. O comercio internacional e a UE 10 h 

12. A globalización e os desequilibrios 

da economía mundial 

6 h 
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6. Plans de reforzo 

 
As materias do departamento de economía non son de continuidade, por iso non procede realizar un plan de reforzo. 

En concreto en 4º ESO o alumnado ten o primeiro coa materia de Economía. 
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7. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: 
A. Perfís competenciais 
B. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

 
 

Economía. 4º de ESO 
  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Competencias 
clave 

 
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. 

 B1.1. 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. 

 Identifica e describe de xeito adecuado os 
conceptos de escaseza de recursos e bens. 
Entende a clasificación de bens atendendo ás 
características físicas, funcións e grao de 
transformación. 

 Amplía a información de formaautónoma. 

 Identifica e explica a diferenza entre recursos 
renovables e non renovables. Expresa 

reflexións en torno á influenza das actividades 
económicas sobre o medioambiente. 

 CCL 

 CSC 

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

 
 ECB1.1.2. Distingue formas de analizar e 

resolver problemas económicos, e 
identifica as súas vantaxes, os seus 
inconvenientes e as súas limitacións. 

 Coñece e relaciona distintas formas de abordar 
e resolver problemas económicos nun sistema 
económico. Amosa actitudes de esforzo por 

realizar as actividades de formaautónoma. 

 CAA 

 CD 

 
 Resolve casos prácticos relacionados coa área 

de economía, e adquire de forma axeitada, 
terminoloxía e ferramentas propias do contorno 
económico e financeiro. Amosa actitudes de 
esforzo por realizar as actividades de forma 
autónoma. Relee e revisa os seus traballos 
para corrixilos e melloralos. Pide axuda cando 
o necesita e amosa o seu apoio aos 

compañeiros, manifestando actitudes de 
empatía e respecto. 
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 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. 

 . Comprende, explica e utiliza de forma 
correcta termos pertencentes á área da 
economía. Utiliza o dicionario ou outras fontes 
para buscar palabras que descoñece, 
selecciona a acepción axeitada e aplica o seu 
significado, adaptándoo ao contexto, 
preocupándose de mellorar e enriquecer o seu 
vocabulario, fundamentando os seus 
argumentos, e comunica dita información 
oralmente e/ou por escrito. 

 Lee, comprende e interpreta información 
textual e gráfica, elixe os datos que necesita 
para responder preguntas e completar as súas 
actividades e traballos oralmente e/o por 

escrito. 

 CCL 

 ECB1.2.2. Diferencia entre economía positiva 

e economía normativa. 
 Comprende a diferenza entre o concepto de 

economía positiva e o concepto de economía 
normativa, explicándoos con claridade. 

 CAA 

 CSC 

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

 Explica a Fronteira de Posibilidades de 
Produción (FPP) e interpreta, elabora e 
describe representacións gráficas sobre ela. 
Faino axeitadamente, amosando actitudes de 
interese. 

 Valora a influencia da tecnoloxía sobre a FPP e 
establece relacións entre o custo de 
oportunidade e a FPP. 

 CD 

 CMCCT 
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Economía. 4º de ESO 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Competencias 
clave 

 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 de recursos e as 
necesidades. 

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

 Enumera os tipos de axentes económicos e 
explicita as súas funcións, propoñendo 
exemplos reais. 

 Representa as relacións existentes entre 
axentes económicos cotidiáns. 

 CMCCT 

 CSC 

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

 Busca, selecciona e organiza a información 
relacionada coa unidade para interpretar os 
problemas económicos do seu contorno 
aplicando razoamentos básicos. 

 CMCCT 

 CSC 

 
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. 

 Distingue situacións nas que aparece a figura 
da persoaempresaria. 

 Recoñece as obrigacións e os dereitos da 
actividade empresarial . 

 Coñece os requisitos de capital e legais para 
que unha sociedade adquira personalidade 
xurídica e para realizar unha actividade 
empresarial de maneira individual. 

 Distingue, valora e cuantifica os diferentes 
tipos de empresas existentes na economía 
española. 

 CMCCT 

 CSIEE 

 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. 

 Explica a diferenza entre empresarios 
individuais e sociedades describindo 
aspectos fundamentais de cada un. Explica 
e identifica tipos de sociedades de capital e 
describe as de interese social. 

 CAA 

 CD 
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Economía. 4º de ESO 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Competencias 
clave 

 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. 

 Identifica os tipos de factores produtivos 
existentes nas empresas, razoando a súa 
participación no proceso produtivo e as 
súas relacións a curto e largo prazo. 

 Coñece e explica o concepto de 
rendemento decrecente do factor variable. 

 Calcula as magnitudes PMaL e PMeL. 

 Calcula a produtividade do traballo dunha 
empresa e coñece os seus fundamentos e 
relación a nivel agregado co crecemento da 
economía. 

 CMCCT 

 CSC 

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

 Identifica os  sectores económicos. 

 É capaz de extraer retos e oportunidades dun 
determinado 

 CD 

 CSC 
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Economía. 4º de ESO 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Competencias 
clave 

    sector nunha lectura de prensa e 
reflexionar sobre eles. 

 

 e 

 f 

 B2.7. Fontes de financiamento das 
empresas. Novas formas de 
financiamento. 

 B2.3. Identificar as fontes de 
financiamento das empresas. 

 ECB2.3.1. Explica as posibilidades de 
financiamento das empresas e diferenza 
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. 

 Coñece os compoñentes básicos da 
estrutura económica e financeira da 
empresa. 

 Coñece o custo de cada tipo de 
financiamento. 

 Distingue vantaxes  e 
inconvenientes da financiamento propia. 

 Calcula pesos entre os compoñentes da 
estrutura financeira e o custo total da 
financiamento. 

 CCL 

 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. 

 Diferenza entre ingresos, custos e 
gastos. 

 Discrimina tipos de ingresos e gastos. 

 Coñece o proceso de maximización de 
beneficio e o porqué dos seus 
argumentos. 

 Calcula o punto morto de explotación e 
interpreta o seu significado. 

 CD 

 CMCCT 

 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. 

 Identifica as obrigacións fiscais das 

empresas 

 Explica a diferenza entre impostos 
proporcionais e progresivos. 

 Coñece o funcionamento do IVA. 

 CD 

 CMCCT 
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Economía. 4º de ESO 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Competencias 
clave 

   
 ECB2.5.2. Valora a achega que para a 

riqueza nacional supón a carga impositiva 
que soportan as empresas. 

 Valora a importancia dos principais 
tributos dentro do conxunto dos ingresos 
non financeiros do Estado. 

 CSC 

 
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. 

 Identifica gastos e ingresos persoais e 
clasifícaos 

 .Elabora e modifica un orzamento 
persoal, identificando, clasificando e 
discriminando entre diferentes tipos de 
ingresos e gastos. 

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

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

 Elabora e modifica un orzamento persoal 
usando software de oficina (folla 
de cálculo). 

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

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

 A partir da evidencia anterior, é capaz de 
realizar gráficas que representan os 
pesos relativos de ingresos e gastos. 

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

 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. 

 Recoñece a necesidade de realizar 
planificacións intertemporais. 

 Calcula, en supostos sinxelos, a cuantía 
da renda permanente sobre a cal 
planificar unha senda de consumo. 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 f 

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

 B3.3. Expresar unha actitude positiva 
cara ao aforro, e empregar o aforro 

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

 Coñece e identifica os factores que levan 
a formar unha burbulla 

 CAA 

 CSC 
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 B3.5. Risco e diversificación. como medio para alcanzar diversos 

obxectivos. 

 económica 

 .Exprésase sobre a conveniencia ou non 
de asumir determinado nivel de débeda 
en función dos ingresos percibidos. 

 Explica a relevancia e uso futuro do 
aforro persoal. 

 

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

 Coñece distintas alternativas para 

xestionar aforros persoais 

 Explica os tipos de risco que existen e 

comprende a relación risco -rendemento. 

 Identifica individuos adversos ou amantes 
ao risco 

 Coñece o concepto de diversificación e 
enumera as súas vantaxes. 

 CAA 

 CSC 

 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. 

 Distingue os diferentes tipos de diñeiro e 

clasifícaos. 

 Coñece a fonte do valor do diñeiro 

fiduciario. 

 Coñece o proceso de creación monetaria 
e o efecto multiplicador dos depósitos 
bancarios. 

 Comprende e coñece as funcionalidades 
dunha conta corrente e os termos 
asociados a ela. 

 CCL 

 CMCCT 
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 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 telemáticas. 

 Identifica elementos básicos nun contrato 
de conta corrente. 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 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. 

 CAA 

 CD 

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

 Identifica e explica as distintas 
modalidades de tarxetas que existen. 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 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. 

 Explica que é un seguro e para que serve. 

 Identifica e discrimina tipos de 
contratos de seguro. 

 Identifica e clasifica os axentes que 
interveñen nunha operación de seguro. 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 
Bloque 4. Economía e ingresos e gastos do Estado 

  

 a 

 b 

 e 

 f 

 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. 

 Identifica as vías de onde proceden os 
ingresos do Estado. 

 Analiza e clasifica as grandes partidas de 
gasto público 

 .Relaciona gastos con ingresos, 

 CMCCT 

 CSC 
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 g 

 ñ 

   anticipando o concepto de déficit público.  

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

 Realiza cálculos a partir de táboas e 
gráficas que conteñen información sobre 
ingresos e gastos do 

Estado. 

 CD 

 CMCCT 

 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. 

 Relaciona a evolución do déficit co ciclo 
económico, realizando previsións sobre o 
gasto en pensións e desemprego. Usa, 
ademais, datos sobre previsión de 
poboación para realizar tales 
comparación. 

 CMCCT 

 CSC 

 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. 

 Analiza os orzamentos públicos e analiza 
a necesidade de prever os ingresos e 
gastos públicos. 

 CCL 

 CSC 

 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. 

 Coñece os conceptos de déficit público e 
de débela pública e relaciónaos. 

 CCL 

 CMCCT 

 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. 

 Coñece e describe os efectos da 
desigualdades da renda. 

 Coñece e describe os instrumentos da 
distribución da renda. 

 Debate sobre temas relacionados coa 
distribución da riqueza 

 .Comprende o significado da curva 

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 
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    de Lorenz.  

 ECB4.3.2. Interpreta gráficos 
representativos da distribución da renda 

 Analiza, comenta e interpreta os gráficos 
da distribución da renda 

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

 
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. 

 Coñece o concepto de desemprego e 
describe os seus tipos e natureza. 

 Calcula taxas de desemprego. 

 CCL 

 CSC 

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

 Describe o funcionamento dos tipos de 
interese e a súa influencia na economía. 

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 

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

 Interpreta datos de desemprego, 
discriminando os seus tipos e 
distinguindo e comparando entre 
colectivos e outros tipos de desemprego, 
como o de larga duración. 

 CD 

 CMCCT 

 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. 

 Describe posibles causas do desemprego 
e establece as consecuencias 
económicas e sociais do mesmo. 

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 

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

 A partir de datos oficiais, analiza os datos 
de desemprego, realizando comparacións 
a través de índices e pesos relativos. 

 CD 

 CSC 
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 ECB5.2.3. Investiga e recoñece vieiros e 

tendencias de emprego. 
 Investiga sectores e ocupacións con 

tendencia positiva de emprego, a partir da 
consulta de fontes oficiais. 

 CAA 

 CD 

 
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. 

 Coñece o concepto de globalización. 

 Coñece o debate acerca do fenómeno 
coñecido como globalización. 

 Realiza xuízos críticos sobre globalización 
a partir da exposición de dous posturas 
diferentes. 

 Realiza cálculos sobre crecemento do 
comercio mundial. 

 CAA 

 CSC 

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

 Explicas as causas do comercio.  CCL 

 CSC 

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

 Analiza os efectos dos instrumentos de 
política comercial sobre el comercio e sobre 
as nacións que lo aplican. 

 Coñece as lineas básicas del TTIP. 

 CAA 

 CD 

 CSC 

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

 Enumera as vantaxes do proceso de 
integración europea. 

 Identifica perdas de soberanía nacional 
derivadas dos procesos de integración 
económica. 

 CCL 

 CD 

 CSC 
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 ECB6.1.5. Reflexiona sobre os problemas 

ambientais e a súa relación co impacto 
económico internacional, e analiza as 
posibilidades dun desenvolvemento 
sustentable. 

 Coñece o concepto de desenvolvemento 
sostible e de desenvolvemento económico. 

 Distingue ente crecemento económico e 
desenvolvemento económico. 

 Recoñece os obxectivos mundiais de 
desenvolvemento sostible. 

 CAA 

 CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: 
Temporalización 

 

 
A temporalización remite ás unidades do manual de referencia segunda a secuenciación. 
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Estándares de aprendizaxe 1ª avaliación 2ª avaliación 3ª avaliación 
 
U1 

 
U2 

 
U3 

 
U4 

 
U5 

 
U6 

 
U7 

 
U8 

 
U9 

 
U10 

 
U11 

 
U12 

B
lo

q
u

e 
1.

 I
d

ea
s 

ec
o

n
ó

m
ic

as
 b

ás
ic

as
 

 
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. 

 
X 

           

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

 
X 

           

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

 
X 

 
X 

          

 

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

X 

           

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

  
X 

          

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

   
X 

         

 

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

 
X 

 
X 

          

B
lo

q
u

e 
2.

 E
co

n
o

m
ía

 y
 

E
m

p
re

s
a
 

 
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. 

    
X 

        

 

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. 

    
X 

        

 

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. 

    
X 

        

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

  
X 

 
X 
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Estándares de aprendizaxe 1ª avaliación 2ª avaliación 3ª avaliación 
 

U1 
 

U2 
 

U3 
 

U4 
 

U5 
 

U6 
 

U7 
 

U8 
 

U9 
 

U10 
 

U11 
 

U12 

B
lo

q
u

e 
2.

 E
co

n
o

m
ía

 y
 

E
m

p
re

s
a
 

 

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

  

X 

          

 
ECB2.3.1. Explica as posibilidades de financiamento das empresas e diferenza 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. 

    
X 

        

 
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. 

   
X 

         

 

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. 

    
X 

        

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

    
X 

        

B
lo

q
u

e 
3.

 E
co

n
o

m
ía

 P
er

so
al

 

 

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

     
X 

       

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

     
X 

       

 

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

     
X 

       

 

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. 

     
X 

 
X 

      

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

     
X 

 
X 

      

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

      
X 
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Estándares de aprendizaxe 1ª avaliación 2ª avaliación 3ª avaliación 
 
U1 

 
U2 

 
U3 

 
U4 

 
U5 

 
U6 

 
U7 

 
U8 

 
U9 

 
U10 

 
U11 

 
U12 

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

       
X 

     

 
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. 

       
X 

     

 

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

       
X 

     

 

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. 

       
X 

     

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

      
X 

      

B
lo

q
u

e 
4.

 E
co

n
o

m
ía

 e
 

in
g

re
so

s 
e 

g
as

to
s 

d
o

 

E
s
ta

d
o

 

 

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. 

          
X 

  

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

          
X 

  

 
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. 

          
X 

  

 

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. 

          
X 

  

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

          
X 
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relación que se produce entre eles. 

            

             

Estándares de aprendizaxe 1ª avaliación 2ª avaliación 3ª avaliación 
 

U1 
 

U2 
 

U3 
 

U4 
 

U5 
 

U6 
 

U7 
 

U8 
 

U9 
 

U10 
 

U11 
 

U12 

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

          
X 

  

 
ECB4.3.2. Interpreta gráficos representativos da distribución da renda 

          
X 

  

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

        
X 

 
X 

   

E
co

n
o

m
ía

 e
 t

ip
o

s 
d

e 

xu
ro

, i
nf

la
ci

ón
 e

 

d
e

s
e

m
p

re
g

o
 

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

       

X X 

   

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

        

X 

   

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

       

X X 

   

B
lo

q
 

ue
 5

. 

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

        

X 

   

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

        

X 

   

B
 

l o
  

ECB6.1.1. Valora o grao de interconexión das economías de todos os países do mundo e aplica a perspectiva global 

          

X 
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u
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6.

 

 
para emitir xuízos críticos. 

            

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

          

X 

 

 

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

            

X 

             

Estándares de aprendizaxe 1ª avaliación 2ª avaliación 3ª avaliación 
 

U1 
 

U2 
 

U3 
 

U4 
 

U5 
 

U6 
 

U7 
 

U8 
 

U9 
 

U10 
 

U11 
 

U12 

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

           

X 

 

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

           

X 
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7. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: 
Procedementos e instrumentos de avaliación  

 
Na seguinte táboa, indícanse por cada  estándar de aprendizaxe os  procedementos e instrumentos de avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe Procedementos Instrumentos de avaliación 
Presencial 

Instrumentos de avaliación 
Non Presencial 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 

 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. 

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

 ECB1.1.2. Distingue formas de analizar Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Resolución casos prácticos sinxelos 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades Exercicios 
prácticos Proba 
telemática 

e resolver problemas económicos, e 
identifica as súas vantaxes, os seus 

inconvenientes e as súas limitacións. 

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

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Análise e interpretación de datos 
Traballo en gruo 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Traballo entregado Proba 
telemática 

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

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Análise e diferenciación de casos concretos 

Escala de observación 
Actividades 
Análise e interpretación dunha noticia actual 

Probas específicas (presencial o telemática) nas noticias Proba 
obxectiva 

dos contido impartidos 
Proba telemática 

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

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Resolución de exercicios prácticos e 
representación da fronteira 

Escala de observación 
Actividades Exercicios 
prácticos Proba 
telemática 
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  Interpretación de datos 
Proba obxectiva 

 

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

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades. Cuestionarios 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

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

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Traballo individual investigación 
Análise de textos 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Traballo indagación Proba 
telemática 

Bloque 2. Economía e empresa 

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

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades. Cuestionarios 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

 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. 

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Traballo individual de investigación 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Traballo de investigación Proba 
telemática 

 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. 

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Análise de textos e interpretación 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Análise e interpretación dun texto Proba 
telemática 

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

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Resolución e representación de casos 
prácticos e interpretación de resultados. Proba 
obxectiva 

Escala de observación 
Actividades Exercicios 
prácticos Proba 
telemática 

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

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

 ECB2.3.1. Explica as posibilidades de 
Observación sistemática Actividades. Escala de observación 

Ficha de actividades 
Escala de observación 
Actividades 



68 

 

 

financiamento das empresas e diferenza 
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. 

Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Traballo individual 
Proba obxectiva 

Traballo individual 
Proba telemática 

 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. 

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Resolución de casos prácticos e 
interpretación dos resultados Proba 
obxectiva 

Escala de observación 
Actividades Exercicios 
prácticos Proba 
telemática 

 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. 

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades Traballo 
de investigación Proba 
obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Traballo investigación 
Proba telemática 

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

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Análise de noticias 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Análise dunha noticia 
Proba telemática 

Bloque 3. Economía persoal 
 ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou 

plan financeiro persoal, identificando os 
ingresos e os gastos integrantes, e 
realiza o seu seguimento. 

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Resolución de casos prácticos sinxelos. 
Interpretación de datos. 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades Exercicios 
prácticos Proba 
telemática 

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

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Resolución de casos prácticos coa folla de 
cálculo 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades Exercicios 
prácticos Proba 
telemática 

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

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Realización de gráficos partindo dos supostos 
realizados na aula 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades Exercicios 
prácticos Proba 
telemática 

 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 

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 
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a marcha da actividade económica 
nacional. 

   

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

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

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

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Análise e interpretación de textos 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Análise e interpretación de textos Proba 
telemática 

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

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Análise e interpretación de casos concretos 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

 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. 

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Traballo investigación 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Traballo investigación 
Proba telemática 

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

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Traballo investigación 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Traballo investigación 
Proba telemática 

 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. 

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

 ECB3.5.1. Identifica, describe e clasifica 
os tipos de seguros segundo os riscos 

ou as situacións adversas nas etapas da vida. 

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Traballo en grupo 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

Bloque 4. Economía e ingresos e gastos do Estado 

 ECB4.1.1. Identifica as vías de onde 
proceden os ingresos do Estado, así 

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 
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como as principais áreas dos gastos do Estado, 
e comenta as súas relacións. 

Probas específicas (presencial o telemática)   

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

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Representación gráfica e interpretación de 
datos. 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Exercicios de representación gráfica e 
interpretación de datos 
Proba telemática 

 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. 

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

 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. 

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

 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. 

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Análise de noticias 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Análise dunha noticia 
Proba telemática 

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

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Análise de artigos de prensa. 
Traballo en grupo 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Análise dunha noticia 
Proba telemática 

 ECB4.3.2. Interpreta 
gráficos representativos da distribución da 
renda 

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Análise e interpretación de gráficos 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Exercicios de representación gráfica e 
interpretación de datos 
Proba telemática 

Bloque 5. Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego 
 ECB5.1.1. Describe as causas da 

inflación e valora as súas principais 
repercusións económicas e sociais. 

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Resolución de exercicios prácticos. Lectura 
e análise de artigos de prensa. 
Elaboración e interpretación de gráficos que 
recollan a súa evolución. 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Análise noticias actualidad 
Proba telemática 

 ECB5.1.2. Explica o funcionamento dos 
Observación sistemática Actividades. Escala de observación 

Ficha de actividades 
Escala de observación 
Actividades 
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tipos de xuro e as consecuencias da 
súa variación para a marcha da 
economía. 

Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Resolución de exercicios prácticos 
Proba obxectiva 

Exercicios prácticos Proba 
telemática 

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

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Exposición das conclusións acadadas da 
análise dos diferentes datos e gráficos tanto 
por escrito como oralmente. 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Exercicios de representación gráfica e 
interpretación de datos 
Proba telemática 

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

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Resolución de exercicios prácticos sobre taxas 
de paro e actividade. 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades Exercicios 
prácticos Proba 
telemática 

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

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Elaboración e interpretación de gráficos. 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Exercicios de representación gráfica e 
interpretación de datos 
Proba telemática 

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

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades.Cuestionarios Análise 
de gráficas e datos estatísticos Proba 
obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Exercicios de representación gráfica e 
interpretación de datos estadísticos 
Proba telemática 

Bloque 6. Economía internacional 

 ECB6.1.1. Valora o grao de 
interconexión das economías de todos 
os países do mundo e aplica a 
perspectiva global para emitir xuízos 

críticos. 

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Traballo en grupo Proba 
obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Traballo de investigación Proba 
telemática 

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

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

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

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Investigacións Proba 
obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Traballo de investigación Proba 
telemática 

 ECB6.1.4. Recoñece e enumera 
vantaxes e inconvenientes do proceso 

Observación sistemática Actividades. Escala de observación 
Ficha de actividades 

Escala de observación 
Actividades 
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de integración económica e monetaria da 
Unión Europea. 

Cuestiones resoltas na aula (presencial) 
Probas específicas (presencial o telemática) 

Interpretación de datos 
Proba obxectiva 

Proba telemática 

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

Observación sistemática Actividades. 
Cuestiones resoltas na aula (presencial) Probas 
específicas (presencial o telemática) 

Escala de observación 
Traballo individual 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Traballo de investigación Proba 
telemática 
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8. Concrecións metodolóxicas 

A metodoloxía é a forma concreta na que se organizan, regulan e se relacionan entre si os diversos 

compoñentes que interveñen no proceso de aprendizaxe: obxectivos, contidos, actividades, avaliación, recursos 

e medios didácticos; e, especialmente, alumnado, profesorado e comunidade educativa. 

 

A metodoloxía empregada en todo momento ten que ser activa, participativa, democrática, fomentadora da 

reflexión e da tolerancia, e atenta aos temas transversais e á educación en valores. Está baseada no 

favorecemento da construción de aprendizaxes significativas (tanto dende o punto de vista persoal como social), 

garantindo a funcionalidade das aprendizaxes e desenvolvendo a capacidade de autonomía do alumnado.( 

primando o traballo individual e de grupo, de actividades de repaso, cálculos e resolución de problemas, supostos 

simulados, debates, opinións...), favorecendo a procura de información, ampliación e investigación sinxelas por si 

mesmos o en equipo, desenvolvendo unha ensinanza individualizada para algún alumno e alumna con problemas de 

aprendizaxe e de globalización de contidos. Cada unidade foi introducida mediante unha situación próxima ao alumno 

o mediante preguntas que le levan a un conflito a partir do cal vese motivado e coa necesidade de aprender novos 

conceptos. 

Apoiándonos nos principios anteriormente expostos propoño o 
 

Desenrolo das unidades didácticas na aula: 

 

4. Exploración dos coñecementos previos. Formulación de preguntas, opinións. 

5. Exposición de contidos: Clase expositiva coa axuda do material necesario. Apoiaranse en 
exemplos prácticos e actividades que fomenten a participación e a reflexión do alumnado. 

6. Exemplificación: Resolver problemas, actividades, cuestiones, análise e debates de textos de 

periódicos o revistas económicas, gráficos, táboas, facer investigación procurando información 

de temas económicos do ámbito próximo do alumno, tanto no ámbito individual coma en equipo, 

utilizando diferentes fontes e procedementos de información, debendo o alumno organizar o 

propio traballo de investigación, de maneira que faga da economía algo próximo e útil., facer 

traballos individuais e colectivos, Favorecer o traballo cooperativo, o intercambio entre iguais e a 

reflexión sobre o propio proceso de aprendizaxe o que supón fomentar o traballo en equipo como 

forma de relación laboral relacionada co seu futura incorporación ao mercado laboral. 

7. Consolidación: Mapas conceptuais, esquemas, problemas, gráficas, táboas, Propiciar a 

indagación, baseándose na recollida e análise de información de distintas fontes en relación co 

tema tratado, Procura de información, artigos prensa, coas actividades formuladas tratarase de 

xerar debate co fin de esclarecer as ideas e chegar a unha conclusión común., traballo en 

equipo.... 

8. Avaliación: Probas escritas, comentarios de artigos e textos, cuestionarios, traballos. 

9. O deseño das actividades é un dos factores de maior relevancia no proceso de ensinanza - 

aprendizaxe. Dichas actividades procurei que cumpriran, os seguintes criterios básicos: 

 Realizar as actividades de complexidade crecente.

 Tratar os temas transversais dende todas as unidades.

 Propoñer actividades previas, de desenrolo, reforzo, ampliación, avaliación.

 Desenrolar os contidos de forma interrelacionada.

 Agrupar os alumnos/as facilitándolles a colaboración.

 Familiarizar o alumnado co vocabulario económico e laboral.

 Os alumnos/as traballarán actividades en equipo fomentando o traballo cooperativo.
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 Nas actividades de informática promoveremos unha ensinanza de procura de 

información, investigación e formulación de preguntas que teñen que responder facendo 

uso das técnicas informáticas.

 

9. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 

 
9.1-. Procedementos e instrumentos da avaliación 
 
A avaliación da materia de Economía de 4º ESO levará acabo tendo como referentes os criterios de avaliación e os 
estándares de aprendizaxe para valorar tanto o grao de adquisición das competencias clave coma a 
consecución dos obxectivos. 
 

Para avaliar aos alumnos/as levarase a cabo un sistema de avaliación continua, sumadora, integradora, 

diferenciada e globalizada que se apoiará nos procedementos e instrumentos de avaliación citados neste 

apartado. 

 
En cada unha das tres avaliacións usaranse os seguintes procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
 

 

Procedementos 
de avaliación 

Instrumentos de 
avaliación 

Aspectos avaliables 

 

Probas específicas 

 

A. Probas escritas 
Realizarase al menos dous probas escritas 
na que se comprobará o grao de 
asimilación dos contidos tratados nunha ou 
máis unidades do trimestre avaliable. O 
valor de cada pregunta virá indicado no 
exame. 
 

As probas escritas poderán ser: 
- Probas que esixan respostas curtas( 

definición de conceptos básicos, cuestión 
breves…) 

- Probas a desenvolver, probas de 
razoamento, nas que o alumno debe 
comentar e xustificar a súa resposta. 
- Exercicios prácticos de tipo económico, 

resolución de problemas e supostos, 
valorando o formulación, o desenrolo e o 
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Análise das produción 
do alumnado 

B. Traballos individuais o en 
grupo 

 
 
 
 
 
 

 
C. Actividades 

- Traballo de investigación individual o 
en grupo (proxecto), en cada trimestre se 
realizará al menos uno, sobre algún contido 
exposto na programación, que poderá 
consistir na elaboración dun informe e/o 
unha realización dunha presentación en 
PowerPoint. A profesora atenderá aos 
seguintes aspectos para valorar o traballo: 

- A presentación. 
- O contido. 

- Actividades de aprendizaxe, reforzo e 
ampliación: 

- Resumos: Informes, esquemas, 
mapas conceptuais e resumos 
telemática 

- Comentarios de textos: informacións 
económicas 

- Análise noticias o artigos da prensa 
- Traballos sobre documentais o vídeos 

visionados 
- Cuestionarios 
- Exercicios individuais, teóricos e 

prácticos. 
- Exposicións orais 

-Interpretación de datos e gráficas 

 

Observación sistemática 
 

D. Diario de clase para el rexistro e 

análise sistemático e continuo de las 
acciones e tarefas diariamente 
realizadas en clase. 

Se avaliará a actitude do alumno/a cara a 

materia, manifestada polos seguintes 

aspectos: 

- Participación activa a través de 
preguntas, consultas, lecturas….. 

-  Asistencia, Interese, 
iniciativa, responsabilidade, motivación 
de logros,, melloras e progresos. 

- Hábitos de traballo e destrezas 

 
 
 

Criterios de cualificación 
 
De cada un dos tres apartados da táboa anterior emitirase unha nota numérica do trimestre, que ponderará do 
seguinte xeito: 

 
Procedementos de avaliación Instrumentos de avaliación 

Probas específicas A. Probas escritas globais 70% 

Análise das producións do alumnado 
B. Traballos individuais o en grupo 
C. Actividades 

Media aritmética dos dous apartados (20 
%) 

Observación sistemática D. Diario de clase 10 % 
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Se seguirán as seguintes regras para a avaliación e cualificación do alumno/a: 

 
1. Dada a situación excepcional que nos toca vivir neste curso, no caso de que algún alumno/a non 

poida realizar algunha das probas escritas, farase nos días posteriores da incorporación ao centro o 

seralle realizada conxuntamente coa seguinte proba escrita global que se realice. 

 
2. Para obter a correspondente nota de avaliación se sumarán las cualificacións obtidas nos tres 

apartados anteriores, sempre que ( condicións imprescindibles) se obteña necesariamente unha 

cualificación mínima de 3 puntos no apartado A (probas escritas) e ter presentadas todas as tarefas 

e traballos correspondentes aos apartados B e C. De non ser así, aínda que a media resultara 5 o 

superior, a nota que se lle poñerá ao alumno será 4. 

 
3. Se nalgún trimestre avaliable non se traballa algún dos instrumentos establecidos (A, B o C), o 100% 

da cualificación dese período corresponderá aos instrumentos que se teñan empregado. 

 
4. Realizaranse al menos dous exames por avaliación, a media entre os exames será ponderada en 

función da materia que incluía cada un, aínda que procurará que sexa do 50%. Non se fará nota 

media no caso de que o alumno/a obteña nalgunha das probas escritas unha cualificación inferior 3. 

No caso de non alcanzar o 4 no primeiro exame será obrigatorio realizar o segundo exame con 

toda a materia da avaliación: cunha nota entre 4 e 5 é opcional presentarse a toda a materia o só a 

segunda parte. 

 
5. No caso de non asistir á clase, de forma inxustificada, durante a sesión para a que estaba prevista a  

 

corrección e/o entrega de actividades o traballos, considérase como a falta de entrega de 

actividades o traballos. Igualmente si a falta de asistencia faise de forma xustificada, deberase 

mostras xunto co xustificante, a realización de ditas actividades o traballo, se non se desexa 

perder os puntos asignados ao efecto. 

 
6. As tarefas nas que se indique una data límite de entrega terán una cualificación de “cero” no caso 

de presentarse fora de prazo e debe realizarse en la forma establecida. 

 
7. As elaboracións dos alumnos deberán ser orixinais. Calquera traballo o tarefa entregada no que se 

aprecie textualidade explícita co outros traballos de internet o sexa copiado doutros compañeiros 

tamén será cualificado con un cero. 

 
8. No caso de que un alumno/a copie nun exame le será retirado e terá unha nota de cero. 

 
9. A falta de asistencia durante 5 sesións o máis, de forma inxustificada, supón a perda de dito 5 % 

 
10. Perda do dereito da avaliación continua: No caso de que un alumno perda o dereito á avaliación 

continua (segundo os criterios establecidos polo centro), deberá superar unha única proba na que o 

nivel de dificultade será o mesmo que para o resto do grupo. Neste caso o 100% do resultado 

dependera da cualificación obtida nesa proba escrita 

 
11. Nos exames e probas escritas: 

 Só permitido o uso de bolígrafo de cor azul o negra. Non se admitirá outra cor. Un exame  
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    contestado a lapis non se corrixirá e, xa que logo, a súa cualificación será cero. 

 Non está permitido o seu uso de dispositivos móbil nin reloxos dixitais, nin calquera outro 

medio ilícito para realizar exames. 

 Si fose necesario usar calculadora, cada alumno/a disporá da súa propia. En caso de non 

posuír calculadora no momento do exame, non poderá intercambiala cos demais compañeiros 

ou compañeiras. 

 Terase en conta a claridade da exposición dos conceptos, o desenvolvemento da pregunta o 

problema, o orde lóxica e a utilización axeitada do vocabulario técnico propio da materia. 

 Os erros graves de concepto anularán o apartado correspondente. 

 Terase en conta á adecuada presentación, limpeza e dun xeito considerable a ortografía (cada 

falta será sancionada negativamente con 0,1 punto, diminuíndo a nota da proba escrita hasta 

una máximo de 1 punto). 

 A repetición de exames só se realizará cando exista un xustificante adecuado (como 

xustificante do médico) que acredite a ausencia do alumno/a a clase.  

 Dada a situación excepcional que nos toca vivir neste curso, no caso de que algún alumno/a 

non poida realizar algunha das probas escritas, farase nos días posteriores da incorporación ao 

centro o seralle realizada conxuntamente coa seguinte proba escrita global que se realice. 

 
12. A cualificación da avaliación ordinaria de xuño virá determinada pola media aritmética da nota 

obtida en cada trimestre avaliable, calculada segundo o exposto anteriormente e non pola media das 

notas redondeadas que figuran nos boletíns. Para o cálculo desta media aritmética, será 

necesario  

 

haber superado cada unha das avaliacións ( é dicir, ter un 5 como mínimo). Se ben se terá en conta 

a evolución, positiva ou negativa, do alumnado ó longo do curso, tendo presente o principio de 

avaliación continua. Para aprobar a materia a cualificación final deberá ser superior ou igual a 5. 
 

 

Criterios de Promoción do alumnado 
 

 Cando o alumno non acade a cualificación de 5 nun trimestre avaliable, a profesora poderá establecer 

a realización dunha proba escrita global de recuperación dos contidos correspondentes a todo ese 

trimestre avaliable; que sempre será con posterioridade á entrega dos boletíns de cualificación 

trimestral. En todo caso, a final de curso,o alumnado que non teña acadado unha cualificación media 

de 5 ou superior entre os 3 trimestres avaliables, poderá realizar unha proba escrita da totalidade da 

materia ou daquelas avaliacións que teña suspensa. A cualificación desta proba realizarase do 

mesmo xeito que as outras probas escritas globais do curso e ponderará igual que estas; pero se a 

proba a bra ng u e todo o curs o, non se poderá ter cualificación de “cero”(0) en ningunha das 

partes da mesma, para facer a media do curso. 

 Nos casos en que o alumnado realice unha proba escrita global como recuperación dos contidos das 

avaliacións suspensas, para calcular a cualificación media de final de curso, terase en conta a 

cualificación máis alta acadada en cada trimestre avaliable. 

 Se a cualificación obtida é inferior a 5, o alumno deberá someterse a un procedemento de avaliación   
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extraordinario. 

 Se un alumno ou alumna non se presenta ao exame final, considerase suspenso na materia. 

10. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica 
docente. 

Un dos aspectos que os docentes non deben descoidar é a necesidade de avaliar o seu propio proceso de ensino e 

a súa práctica docente. Con certa periodicidade, en cada avaliación e cando menos ao remate do curso, debe 

levarse a cabo tendo en conta, polo menos, os seguintes aspectos: 

- axuste da programación docente e, no seu caso, as causas das diferenzas producidas. 

- A consecución d alumnado dos estándares de aprendizaxe e o análise das diferenzas. 

- grao de satisfacción das familias co proceso de ensino. 

 
Poderían empregarse rúbricas para reflexionar sobre catro aspectos fundamentais na práctica docente que son: 

e. Planificación. 

f. Motivación do alumnado. 

g. Desenvolvemento da ensinanza. 

h. Seguimento e avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe. 

 
Para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente comprobaranse tamén as seguintes cuestións valorando o seu 

grado de consecución nunha rúbrica e achegando propostas de mellora: 

 
 Adaptación da programación ás características e necesidades especiais do alumnado. 

 Adaptación do material ás características e necesidades do alumnado, realizando traballos 

individualizados e diferentes tipos de exercicios. 

 Organización de axudas entre iguais no grupo en función dos diferentes perfís do alumnado. 

Fortalecemento dos grupos interactivos. 

 Establecemento do reparto de contidos e a secuenciación da programación tendo en conta o 

acordado no Departamento de Economía. 

 Posta en práctica dos acordos establecidos entre departamentos para comezar a avaliar as 

competencias. 

 Análise e marco dentro da programación as competencias clave das materias do Departamento de 

Economía. 

 Definición das competencias concretas mediante as que se avaliará ao alumnado. 

 Traballo de actividades cércanas ao contexto e intereses do alumnado. 

 Actividades plurais, amplas, de longo percorrido, que lle fagan pensar ó alumnado, que lles dea a 

oportunidade de atopar diferentes recursos, que lles dea opción de normalizar o traballo. 

 Promoción da participación, tendo o obxectivo ben marcado. Dáse a oportunidade ó alumnado de 

participar na avaliación do resultado do seu traballo, promovendo deste xeito a súa crítica 

construtiva. 

 Organización do tempo de clase: número de alumnado co profesor. Organización do alumnado: 

traballo individual, por parellas, en grupo (sinálase cando empregar un ou outro). 

 Parte práctica e a partir dela abordar a teoría. 

 Papel do alumnado e papel do profesor. 

 Únese a autonomía e a cooperación. 

 Empréganse as novas tecnoloxías. 
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 Trabállase a expresión oral e os diferentes tipos de textos. Se garantíza a capacidade de produción 

tanto oral como escrita de diferentes tipos de textos. 

 Emprego de diferentes tipos de probas para realizar a avaliación. 

 Utilización de diferentes rexistros de observación para realizar a avaliación. 

 Na sesión de avaliación proporcionar á titora ou titor todos os datos que precisa, para que poida 

completar correctamente todos os apartados da acta, concretar a recuperación do alumnado, e 

realizar a posteriori unha mellor interpretación dos resultados do grupo. 

 Analizaranse os criterios de avaliación por competencias e os tipos de ferramentas. 

 Traballaranse os indicadores de logros académicos tanto na educación secundaria obrigatoria coma 

no bacharelato. 

 Autoavaliación do alumnado e avaliación do proceso. 

 

Propoñemos para o noso Departamento esta enquisa a realizar durante o ano académico e/ou ao final do curso 2021-
2022 

 

Dep. Economía IES Monte Neme Indicadores de logro de ensino e práctica docente 

 
Coordinación co equipo docente durante a avaliación 

Número de reunións de 
coordinación mantidas 

 

Observacións  

 
Grao de satisfacción do alumnado e das familias 

 

Indicadores 
Grao de satisfacción 

Alumnado Familias 

4 3 2 1 4 3 2 1 

Traballo cooperativo         

Uso das TIC         

Tarefas e proxectos         

Materiais e recursos didácticos         

Instrumentos de Avaliación         

Outros, por definir         



80 

 

 

EVALUACIÓN DO PROCESO DE ENSINO e PRÁCTICA DOCENTE 

Contesta aos seguintes indicadores con 1 / 2 / 3 / 4 (de menos a mais) 
 

INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO 1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.     

2. Informase dos criterios de avaliación e de cualificación.     

3. Cumprimento da programación didáctica.     

4. Selecciónanse os contidos en función de cada grupo.     

5. Prográmanse actividades segundo os estándares de aprendizaxe.     

6. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.     

7. Adóptanse estratexias metodolóxicas diversas atendendo á diversidade dos 
meus alumnos. 

    

8. As relacións dentro da aula son correctas.     

9. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.     

10. Facilítanse estratexias de aprendizaxe.     

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.     

12. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.     

13. Utilízanse medios audiovisuais e informáticos.     

14. Aplícanse os criterios de cualificación establecidos na programación.     

15. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.     

16. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado 
con NEAE. 

    

17. Coordinación dos profesores do Departamento.     

18. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

19. Informase do rendemento escolar e do comportamento do alumnado.     

20. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

 
INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE 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. Prográmanse actividades segundo os distintos grupos.     

7. Combínase o traballo individual e en equipo.     

8. Fomento a colaboración entre os alumnos por medio do traballo en grupo.     

1. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.     

10. Facilítanse estratexias de aprendizaxe.     

11. Proponse un plan de traballo antes de cada unidade.     

12. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.     

13. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.     

14. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos.     

15. Séguese o plan programado para a animación e o fomento da lectura.     

16. Corríxense e explícanse os traballos e outras actividades.     

17. Coordinación dos profesores do Departamento.     

18. As medidas de apoio, reforzo, ….. están claramente vinculadas aos estándares.     

19. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.     
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11. Organización das actividades de seguimento, recuperación e 
avaliación das materias pendentes 

Neste curso 2022-23 non hai ningún alumno coa materia de Economía pendente do curso anterior. 

A continuación amósanse os criterios que o departamento de Economía aplicará para recuperar pendentes en  

futuros cursos que poida ter. 

 
Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes. 

 
Na materia de Economía, tratarase de acadar os obxectivos programados e distribuídos en unidades 

didácticas mediante o seguimento continuo do alumnado coa materia pendente. Para isto programáranse 

dúas probas periódicas que se complementarán con un boletín de actividades, para facer o correspondente 

seguimento e comprobar se se acadan os obxectivos nesas datas. Deste xeito a proba final á que ten dereito o 

alumnado en maio  será o último procedemento a aplicar na avaliación do alumnado, e só no caso de que non 

acadaran os obxectivos mediante as probas e actividades comentadas anteriormente. 

O Departamento de Economía acordou que os alumnos coa materia pendente do curso anterior ou anteriores 

deberán realizar as seguintes probas: 

- 1ª proba:primeira semana lectiva de xaneiro 

- 2º proba: primeira semana de abril. 

Ademáis das probas finais, a ordinaria e a extraordinaria. 

As datas comunicaranse ao alumnado con suficiente antelación para poder preparalas axeitadamente. 

En canto aos criterios de avaliación e aos grado mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables son os 

mesmos que se esixen para o curso de referencia que teñen que recuperar. As probas de xaneiro e abril 

corresponderán á temporalización do nivel correspondente e a ordinaria de de xuño e a extraordinaria de setembro o 

conxunto da programación do curso a recuperar. 

A cada alumno con materia pendente entregarase un boletín de actividades . As actividades serán corrixidas e 

devoltas ao alumnado pola xefa de departamento para facer un mellor seguimento das dificultades que poida atopar. 

De non ser así, entenderase que o interese do alumno en superar esta materia é nulo. 

Na cualificación, ditas actividades complementarias poderanse un 30 % e as probas o 70 % restante na convocatoria 

ordinaria. Na convocatoria extraordinaria, a proba ponderará o 100 % da cualificación final. 

Tódolos alumnos poden solicitar ao Departamento material complementario e a axuda necesaria coa finalidade de 

recuperar a materia pendente. Ademais todo o alumnado recibiría apoio persoalizado na clase de atoparse 

matriculado na materia no nivel que estean a cursar. 



 

 

 

12. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais o 
colectivas que se poidan adoptar 

 
Ao inicio do curso realízase unha proba escrita inicial y comunicación oral cos alumnos para valorar o punto de 

partida e as ideas previas que posuen. Dita avaliación inicial desenvolverase na primeira semana de clase e 

consistirá nun cuestionario sobre cuestións relacionadas co algúns dos contidos mínimos establecidos en dita 

programación. 

Ao ser unha materia que nunca antes recibiron, os resultados das avaliacións iniciais acostuman a ser bastante 

decepcionantes,a non ser que o alumnado teña unha especial predilección por ditos temas. 

Froito dos resultados obtidos decidirase se é preciso establecer algunha medida de atención á diversidade de 

acordo co establecido en dito apartado da programación. 

De seren precisas medidas individuais ou colectivas a adoptar (só se adoptarán se son necesarias) como 

consecuencia dos resultados da avaliación inicial, decidiríanse atendendo ao perfil da alumnado concernido e 

aparecerían reflectidas nas actas correspondentes do Departamento de Economía. Podería incluír reforzos 

contemplados no apartado de medidas de atención á diversidade como a realización de actividades de repaso 

individuais ou colectivas. 

Mecanismo para informar ás familias: a través dos titores de cada grupo o mediante abalar. 

 
13. Medidas de atención á diversidade 

A atención a diversidade do alumnado fundamentase principalmente na planificación e aplicación das 

estratexias metodolóxicas e organizativas e na provisión das axudas técnicas necesarias para facilitar a 

accesibilidade ao máximo número posible do alumnado. 

 

Algunhas medidas a adoptar polo departamento serían: 

 
- Actividades con diferentes graos de dificultades, adoptados as necesidades individuais do alumnado. 

- Realización de actividades de reforzo, basearanse en cuestións teóricas, esquemas, resolución de 

exercicios prácticos sobre os contidos das unidades, enunciados directos que faciliten a súa comprensión, 

actividades complementarias que posteriormente serán corrixidos de xeito individual. 

- Actividades en grupo, para fomenta a colaboración e cooperación dos alumnos con maior nivel de 

coñecementos, cos que presentan un nivel máis baixo,aproveitando esta situación para dar unha 

mellor resposta á diversidade dentro do propio grupo. 

- Aumentar a variedade de recursos didácticos empregados. 

- Repetir de forma individualizada algunhas explicacións. 

- Cambio de localización dos alumnos na aula. 

-  En todo caso, fomentarase unha actitude de respecto cara as diferenzas que uns alumnos/as  

presenten respecto dos demais. 

Tamén se terá en conta a posibilidade de ter alumnado con altas capacidades intelectuais para cáles 

proporanse exercicios que requiran maior esforzo intelectual, e tamén alumnos con integración tardía non 

sistema educativo español, adaptando a programación ás súas necesidades como un máis dá clase e ao seu 

nivel. 

 
No caso de existir alumnos con necesidades educativas especiais serán atendidos  individualmente mediante plans 

de actuación específicos elaborados polo profesorado en colaboración co departamento de orientación. 



 

 

 
 

14. Concreción dos elementos transversais 

A economía transcende a categoría de ciencia racional e está presente en multitude de trazos e 

comportamentos humanos. 

 

Educación ao consumidor 

 
No primeiro bloque estúdase o consumo como actividade económica necesaria para a satisfacción das 

necesidades humanas, e aos consumidores ou familias como axentes económicos fundamentais. A Unidade 1 

aborda a existencia das asociacións de consumidores como resposta aos abusos e poder das empresas. Na 

Unidade 6 estúdase a publicidade como medio de comunicación de masas entre consumidores e 

empresas, ao tempo que se reflexiona sobre a súa utilización para influír sobre a demanda das familias. 

Na unidade 10 trátase o consumo en clave macroeconómica. En todo caso, procúrase deslindar os conceptos de 

consumo e consumismo. 

 

Os problemas dos países en vías de desenvolvemento 

 
Son abordados xa na primeira unidade económica cando se reflexiona acerca de a escaseza física (pobreza) e 

a escaseza económica e dun modo especial, na Unidade 15, do último bloque. Alúdese aos factores que orixinan 

as desigualdades entre nacións e que deron lugar a dous grandes grupos de países, ricos e pobres, e sobre todo á 

responsabilidade dos primeiros na acentuación do problema dos segundos. 

 
Educación para a igualdade de oportunidades 

 

Ao estudar os mercados de factores e en especial o mercado de traballo na Unidade 8, trátase o tema das 

desigualdades dende un punto de vista laboral. 

 
Formación e orientación laboral 

 

A economía interna aos alumnos no que vai ser o seu destino na maior parte dos casos: o mundo da empresa. 

Na maioría das unidades insístese en esta parcela en concreto para que o alumno coñeza máis de preto a unidade 

básica de produción así como o sistema de economía mixta ao que, tarde ou cedo, se incorporará como traballador 

ou empresario. Nalgunhas unidades, pero especialmente na Unidade 8, fálase da formación profesional como 

alternativa válida para o acceso ao mundo laboral. 

 
Educación ambiental 

 

A educación ambiental é tratada de forma especial nas Unidades 2 e 8. 

 
Os efectos negativos que sofre o medio natural como consecuencia do consumismo e os métodos de 

produción das empresas reclaman a reflexión e posicionamento dos alumnos para lograr o 

desenvolvemento sostible. 

 

15. Accións de acorde co proxecto lector 
 
O longo do curso, tense previsto para favorecer o fomento da lectura: 
 

 



 

 

 

- Lectura de textos económicos e posterior debata na aula. Ao longo do curso, co avance das unidades 

didácticas, facilitarase ao alumno/a diversos textos para a súa lectura en clase en voz alta con paradas 

breves nas que se pedirá ao alumno/a un resumo do lido ata ese momento. O obxectivo é que o alumno 

asimile e comprenda o que le á vez que o fai. 

 

- Uso de Prensa económica: xornais e revistas especializadas en temas económicos.(Emprendedores, 

Nova Economía, Vida Económica,Expansión, Cinco Días, ) 

 

- Lectura dos artigos extraídos para despois explicar e debater en clase e intentar que os alumnos vexan a 

economía como algo práctico e cércano, que se familiaricen cos termos económicos utilizados e á vez 

adquiran o gusto e a curiosidade pola lectura deste tipo de prensa. Esta actividade tamén pode realizarse 

na aula de informática, mediante a procura en internet. 

 
- Taller de prensa. Pedirase aos alumnos a exposición na aula de diversas noticias económicas 

seleccionadas polo alumno. Con esta actividade preténdese que o alumno aprenda a traballar en grupo, a 

expresarse en público e a fomentar a lectura de textos de tipo económico. 

 

- Libros sobre temas económicos. propoñerase a lectura de varios libros relacionados coa materia, entre 

os que pode citarse: 

 

• “El economista camuflado” ( Tlm Hartford) 

• “Descubre el economista que llevas dentro “ (Tyler Cowen) 

• “Una princesa en Berlín” – aborda la hiperinflacción alemana 

delLaperíodo de entreguerras- 

• "50 cosas que hay que saber sobre economía" Edmun Conway. 

• "Homo Economicus" Anxo Penalonga 

• "El economista camuflado" Tim Harford 

• "Generación de modelos de negocio" 

• "Inteligencia emocional" Daniel Goleman 

• "La economía de mercado" José Luis San Pedro 

• "Astérix, Obelix y Compañía" 

• "¿Quién se ha comido mi queso? 

• "La Buena Suerte" 

• "Contra la cultura del subsidio" 

• "El gestor de sueños" 

• "Padre rico, padre pobre" 

• "La crisis ninja" 

 

16. Materiais e recursos didácticos 

Libro de texto: Economía 4º ESO editorial Mc Grall Hill, autor: Anxo Penalonga. 

 

As exposicións en clase complementaranse cuns apuntes entregados aos alumnos/as, e con outros manuais. 

Tamén se fai uso de diferentes recursos didácticos que complementan o currículo. Os distintos materiais  

didácticos son: 

 
• Lectura de textos breves sobre cuestións ou temas de economía. 



 

 

 

• Uso de Prensa económica: xornais e revistas especializadas en temas económicos. Lectura e 

análise de artigos extraídos para explicar e debater en clase e intentar que os alumnos vexan a 

economía como algo práctico e cércano (Emprendedores, Nova Economía, Vida 

Económica,Expansión, Cinco Días, ) 

• Dicionarios económicos. 

• Apuntes, esquemas e presentación das unidades 

• Fichas de actividades, cuestionarios e traballos prácticos. 

• Documentais e outros recursos audiovisuais relacionados co mundo económico. 

• Proyector. 

• Uso das salas TIC para obter información na rede, elaborar traballos e obter diferentes aplicacións 

dispoñibles na web, realización de webquests, enciclopedias virtuais. 

• Algunhas Webs interesantes para consultar: www.ipyme.org, 

www.europages.es,www.ecomur.com,www.ecobachillerato.com,www.econoaula.com,, 

www.crearempresas.com, www.icex.es, www.camaras.org, www.ine.es,      www.expansión.com, 

.... 

 Textos legais 

 Encerado, pizarra dixital 

• Ademais estará a disposición dos alumnos/as toda a bibliografía, documentación e outros 
recursos existentes no departamento de economía, biblioteca, …. 

 

17. Actividades complementarias e extraescolares 

 
Teñen como finalidade completar o estudo da materia, integrándolles totalmente no proceso metodolóxico de 

ensino, co fin de facilitar aos alumnos/as a compresión e conceptos económicos, ver problemas económicos 

relacionados co contexto sociocultural no que se atopan inmersos. 

 
O departamento de economía propón as seguintes actividades, aínda que sempre en función do proceso do 

ensino aprendizaxe dos alumnos/as e da dispoñibilidade do tempo, e poden estar suxeitas a 

variacións.: 

 

 Visita concertada a unha empresa, a ser posible Inditex. Esta actividade permitirá ao alumnado 

ver as diferentes áreas funcionais da empresa, as súas funcións, a súa organización por 

departamentos, e un sinfín de aspectos relacionados co mundo empresarial. Tras a visita, o 

alumno/a deberá facer un traballo detallado en que se reflicto o observado, coas súas 

percepcións e conclusións sobre a mesma.

 
 Asistencia a conferencia, charlas e talleres relacionados co mundo empresarial.

 
 Visita ao Banco de España na Coruña 

 

 

http://www.ipyme.org/
http://www.ecomur.com/
http://www.ecomur.com/
http://www.ecobachillerato.com/
http://www.ecobachillerato.com/
http://www.icex.es/
http://www.camaras.org/
http://www.ine.es/
http://www.ine.es/


 

 

 

 

18. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das 

programacións didácticas en relación cos resultados 

académicos e procesos de mellora 

 
A programación didáctica debe ser considerada un marco orientativo, aberto e susceptible de 

modificacións ó longo do curso académico, na procura do máximo rendemento e sen esquecer a atención á 

diversidade do alumnado ou a calquera outra necesidade especial que xurda no centro ou no seu entorno. 

 

Esta programación está suxeita a revisión e modificación. A profesora, en coordinación co equipo didáctico e 

dentro dos órganos de coordinación docente, analizará a adecuación da programación didáctica ao contexto 

específico do grupo-clase. Partindo desta análise, estableceranse as medidas de mellora que se consideren 

oportunas. As opinións dos estudantes a través das súas autoavaliacións ou o seu intercambio son tamén unha 

referencia importante para unha avaliación máis participativa e compartida do proceso de ensino e aprendizaxe. Así 

mesmo, despois da aplicación completa da programación, cando haxa unha mellor perspectiva, completarase cos 

resultados das avaliacións internas e externas dos alumnos e avaliaranse os resultados da avaliación da etapa 

final de cada alumno, as causas de o mesmo e adoptaranse, se procede, as propostas de reforzo e mellora 

que se consideren necesarias. 

 
As nosas ferramentas fundamentais para realizar dita tarefa son as que se relacionan a continuación: 

- A revisión continua realizada polo profesorado de cada materia, comparando as expectativas 

cos  

resultados obtidos na posta en práctica. 

- A revisión ó longo das reunións do Departamento e a posta en común do grao de 

desenvolvemento da programación. 

- Tamén con esa periodicidade, poñerase en común a propia experiencia coa do resto dos 

profesores e profesoras para intercambiar opinións, información e puntos de vista en torno á 

evolución académica dos alumnos no resto das materias. 

- As enquisas de satisfacción realizadas ó alumnado. 

- Os resultados obtidos durante e ó final do curso. 

- O resultado das auditorías dentro do plan de mellora e calidade do centro. 
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1. Introdución e contextualización 

Esta programación articúlase en torno aos criterios preceptivos expresados na normativa vigente: 

 
 L.O.M.C.E. (Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa) 

 
 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. 

 
 Orden ECD/65/2015, do 21 de enero, pola que se describen as relación entre as competencias, 

os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria 

obrigatoria e o bacharelato. 

 
A materia obxecto de estudio ten como finalidade introducir ó alumno no coñecemento da empresa e da 

realidade empresarial e contribúe a desenvolver nel as capacidades xerais previstas no bacharelato a 

través dos conceptos, procedimentos e técnicas que se empregan nas operacións habituais da actividade 

empresarial. 

 

A economía e a empresa teñen unha importante presencia na vida cotiá da sociedade. A empresa, polo 

seu carácter socioeconómico, é un agregado social que constitúese, organízase e está en condicións de 

actuar 

 

para producir e consumir riqueza, para acadar uns obxectivos individuais e colectivos que impulsan o 

desenvolvemento económico, e contribúe á transformación da sociedade. 

 
Actualmente a empresa destaca como un sistema social, como un organismo ou rede de comunicación e 

de relación en grupo. Pero á empresa nona podemos ver nin entender coma un ente illado senón coma 

un subsistema de un sistema máis grande, pois encóntrase interrelacionada nun entorno, formando un 

conxunto en permanente evolución. 

 

A problemática da empresa actualmente é inmensa, e como institución desenvolve a súa actividade 

dentro dunha orde social e xurídica da que participa nas súas normas, valores e relación de poder, en 

definitiva vai a asumir unha responsabilidade social moi grande. Como podemos deducir, a materia 

“Economía da Empresa” tamén vai tratar temas como os relacionados coa socioloxía das organizacións, a 

tecnoloxía, o dereito, a economía financeira e a contabilidade. Tamén resulta imprescindible ter en conta 

os cambios tecnolóxicos dos últimos anos e a implantación das tecnoloxías da información e da 

comunicación, pois a vez que serven de soporte, levan consigo un cambio social que tamén repercute no 

funcionamento e na organización da empresa, en definiva, no seu mundo. 

 
Dun xeito xeral e seguindo o currículo, trátase de adquirir: 

O recoñecemento da grande importancia do papel desempeñado polas empresas e polos empresarios no 

mundo actual. 

 
Asimilación da situación de cambio permanente, o que obriga a un continuo proceso de adaptación ao 

marco en que desenvolven a súa actuación, e que presenta especial relevancia na formación profesional 

dos recursos humanos. 



4 

 

 

 

 
Valoración da contradición entre as repercusións positivas e negativas da actividade económico 

empresarial, especialmente no medioambiente, no mundo do traballo, no consumo e na calidade de vida. 

Destreza na busca, selección, interpretación e comunicación de información procedente de diversas 

fontes, empregando un vocabulario técnico e diferentes tipos de soportes (tradicional e a través das 

tecnoloxías da información e da comunicación). 

 

Todo isto sen deixar de ter en conta o papel que a materia desempeña na configuración de valores e 

actitudes socialmente positivas, tales como a valoración do traballo en equipo, o coñecemento do 

funcionamento dos grupos, a importancia das actitudes individuais no benestar colectivo, o rexeitamento 

das desigualdades económicas …. 

 

2. Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se 

impartiron no curso 2022-23 

 
No curso 2022-23 foron impartidos todos os conceptos da materia programada. 

 

3. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

A descrición das relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación na educación 

secundaria obrigatoria e no bacharelato será a establecida de conformidade coa Orde ECD/65/2015, do 

21 de xaneiro. 

 
A materia de Economía da Empresa contribúe xunto ao resto a que o alumnado adquira as capacidades 

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

competencias matemática, social e cívica, iniciativa e espírito emprendedor. 

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

currículo de Economía da Empresa contribúe especialmente a o seu desenvolvemento desta maneira: 

 
a) Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

 
A finalidade da materia de Economía da empresa radica primordialmente en alcanzar un dominio na 

competencia comunicativa dos alumnos, para que ao termo da etapa educativa adquiran a capacidade de 

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

mensaxes de contido económico correctamente. Tal desenvolvemento permitiralles construír o 

pensamento e expresar opinións fundadas sobre as mesmas. Mediante a introdución de lecturas, 

comentarios de texto xornalístico ou a confección de actividades específicas de procura de información, 

de debate e análise. 

 
b) Competencia matemática e competencias básica en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

 
A adquisición desta competencia por parte do alumno supoñerá que teña a capacidade de poñer en 

práctica procesos de razoamento que lle leven á solución de problemas da vida cotiá. A competencia 
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levará tamén a que poida razoar os problemas para extraer información, sendo capaz de identificar a 

validez dos razoamentos e dos resultados obtidos. Contribúese á adquisición da competencia coa 

introdución nas distintas unidades de ferramentas matemáticas para a resolución de problemas, ademais 

da lectura e interpretación de gráficos e a resolución de problemas baseados na aplicación de expresións 

matemáticas. 

 
c) Competencia dixital (CD). 

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

 
coñecementos e destrezas para a procura e selección de información fundamentalmente en prensa 

escrita. A procura desta información require o uso adecuado de bibliotecas, hemerotecas ou o dominio 

das novas tecnoloxías da información para obter o máximo aproveitamento na fase de documentación á 

hora de realizar traballos de investigación. A realización guiada destas procuras constituirá un medio para 

o desenvolvemento da competencia dixital; a iso tamén contribúe, o uso que esta materia fai dos novos 

medios de comunicación dixitais que implican un uso social e participativo que os alumnos deben 

coñecer, valorar e utilizar de modo crítico e responsable. 

 
d) Competencia aprender a aprender (CAA). 

 
A adquisición desta competencia debe permitir ao alumno poder iniciar, organizar e persistir na 

aprendizaxe. Búscase que o alumno teña a capacidade para motivarse por aprender, que á súa vez 

depende de que se xere a curiosidade e a necesidade desa aprendizaxe. Que se senta protagonista do 

proceso e do resultado da súa aprendizaxe e, finalmente, de que chegue a alcanzar as metas propostas. 

Para iso preséntase unha seria de contidos de carácter práctico para achegar ao alumno á realidade que 

lle rodea con capacidade crítica e reflexiva. 

 
e) Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 
Ten como obxectivo que o alumno logre un desenvolvemento persoal e profesional que lle permita unha 

eficaz incorporación á sociedade e a unha contorna laboral real. Neste sentido, a Economía é unha 

ferramenta poderosa para a interpretación do mundo e poder abordar os fenómenos e problemas sociais 

en distintos contextos. Para poder participar plenamente na sociedade democrática, é fundamental 

adquirir os coñecementos que permitan comprender e analizar de maneira crítica as opinións e 

comportamentos dos demais, respectando a diversidade. Por outra banda, a sociedade reclama cada vez 

máis a presenza de persoas emprendedoras con ideas propias e iniciativa, que, de forma responsable 

estean dispostas a participar e implicarse en procesos de mellora esa sociedade. Ademais, os contidos 

dalgunhas unidades expoñen algúns dilemas éticos relacionados co consumo ou a publicidade, por 

exemplo, que farán reflexionar ao alumno. 

 
f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

 
É a competencia máis directamente relacionada coa materia. A consecución da competencia nos 

alumnos permitirá conseguir futuros cidadáns emprendedores que participen e melloren a sociedade de 

modo activo. 

 
Inclúense coñecementos e destrezas relacionados co mundo do traballo, a educación económica, a 



6 

 

 

 

financeira e a organización empresarial. Os contidos buscan no alumno fomentar a súa capacidade de 

pensamento creativo, aspecto este fundamental para o nacemento dos emprendedores., así como o 

coñecemento do funcionamento das sociedades empresariais desde o punto de vista ético e de 

responsabilidade social. 

 
As actividades de análises, debate, traballo en grupo, autoavaliación, resolución de problemas e de toma 

de decisións son unha constante en todas as unidades. 

 
g) Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 
Aínda que non é unha competencia directamente relacionada coa materia, o ensino desta tamén debe 

contribuír a conseguila desde o punto de vista da valoración das diferentes manifestacións culturais e 

artísticas que teñen a súa repercusión tamén na economía. Abórdase o tema da publicidade que esixe 

por parte do alumno unha actitude crítica e reflexiva. 

 

4. Concreción de obxectivos 
 

4. 1. Obxectivos da etapa 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria, enumera no seu artigo 26 os obxectivos xerais da etapa: 

 

O bacharelato contribuirá 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 sostentibilidade. 

 

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. 

 

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 dacomunicación. 
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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 deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar 

condutas e hábitos 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. 

 

4. 2. Obxectivos do curso 

En relación cos contidos propostos para Bacharelato, establecemos para a área de Economía da 

empresa no curso de 2.º de Bacharelato os seguintes obxectivos : 

 

1. Analizar as características máis relevantes dos distintos tipos de empresas e identificar os seus 

compoñentes, funcións, obxectivos, organización e relacións que existen entre elas. 

 
2. Apreciar o papel das empresas na satisfacción de necesidades dos consumidores e no aumento da 

calidade de vida e benestar, así como elaborar xuízos ou criterios persoais sobre os seus disfuncións. 

Recoñecer a empresa como motor do benestar colectivo, que debe asumir unha responsabilidade social 

baseada en criterios éticos. 

 

3. Valorar a importancia que para as empresas e a sociedade teñen a investigación, innovación, as 

tecnoloxías da información e comunicación e as redes sociais, así como a globalización económica en 

relación coa competitividade, o crecemento e a localización. 

 

4. Analizar o funcionamento de organizacións e grupos en relación coa aparición e resolución de 

conflitos. 
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5. Tomar decisións a partir da análise de situacións reais ou imaxinarias, entre distintas alternativas que 

se suscitan nas distintas áreas funcionais da empresa. 

 
6. Analizar as distintas políticas de marketing que adoptan as empresas segundo os mercados aos que 

se dirixen, valorando os límites éticos que ditas políticas deben considerar.Comprender a necesidade de 

adoptar un marketing social para que os obxectivos das empresas sexan compatibles cos da sociedade, 

aumentando o seu benestar. 

 

7. Interpretar de modo xeral estados de contas anuais das empresas, identificando os seus posibles 

desequilibrios económicos e financeiros e propoñer medidas correctoras. 

 
8. Obter, seleccionar e interpretar información sobre aspectos socioeconómicos e financeiros que afectan 

á empresa, nos ámbitos internacional, nacional e local, tratala de forma autónoma, utilizando no seu caso, 

 
medios informáticos e aplicala a tómaa dedecisións empresariais. 

 
9. Coñecer e valorar o sector empresarial aragonés, as súas características, potencial e expectativas, así 

como identificar as súas oportunidades e retos, aproveitando o potencial da loxística e a excelencia 

empresarial. 

 

10. Afianzar o espírito emprendedor a través do fomento das calidades emprendedoras e creativas. 

 

5. Organización e secuenciación de contidos 

 
Bloque I: A Empresa 

Se describen os seus elementos, as súas funcións, os seus obxectivos e as distintas clases de empresas. 

 

 
Bloque II: Desenvolvemento da Empresa 

Se fai unha análise das decisións de dimensión e localización, e das estratexias de crecemento. 

 

 
Bloque III: Organización e dirección da empresa 

Explicase a planificación, a organización e a xestión dos recursos da empresa. 

 

 
Bloque IV: A función produtiva 

Analizar os procesos produtivos e a estrutura de ingresos e custos derivada deles. 

 

 
Bloque V: A función comercial da empresa 

Repasa as principais decisións da empresa na comercialización dos seus produtos e/ou servizos. 

 

 
Bloque VI: A información na empresa 
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Comprender a importancia de contar con datos e información relevante e precisa na toma de 

decisións e no cumprimento das obrigas fiscais. 

 
Bloque VII: A función financeira 

Trata de analizar os aspectos salientables das decisión de investimento e financiamento na empresa. 

En canto o reparto dos contidos do currículo, proponse a seguinte secuenciación: 

- Primeira avaliación: unidades 1, 2 (Bloque I), 3 (Bloque II) e 4 (Bloque III) . 

- Segunda avaliación: unidades 5 (Bloque III) , 6,e 7 (Bloque IV) e 8 (Bloque V). 

- Terceira avaliación:  unidades 9 e 10 (Bloque VI) e 11 (Bloque VII). 
 
 
 

Bloques de contido Unidade didáctica Periodos 

lectivos 

A
va

lia
ci

ó
n

 1
 

Bloque I 

A Empresa 

1. Empresa e Empresario 8 h 

2. Clases de empresa 10 h 

Bloque II 
Desenvolvemento da Empresa 

3. Estratexia e desenvolvemento 
empresarial 

12 h 

Bloque III 

Organización e dirección da empresa 

4. Dirección e organización da empresa 9 h 

 

A
va

lia
ci

ó
n

 2
 

Bloque III 

Organización e dirección da empresa 

5. Xestión dos recursos humanos 9 h 

Bloque IV 

A función produtiva 
A  a a 

6. Área de produción 10 h 

7. Área de aprovisionamento 9 h 

Bloque V 
A función comercial da empresa 

8. Área comercial. O marketing 12 h 

 

A
va

lia
ci

ó
n

 3
 

Bloque VI 

A información na empresa 

9. Estados financeiros da empresa e a 
fiscalidade empresarial 

 

10. Análise dos estados financeiros da 
empresa 

12 h 

 

 
12 h 

Bloque VII 

A función financeira 

 

11. Área de financiamento 12 h 



 

 

 
 
 

 

 

6. Plans de reforzo 

 
As materias do departamento de economía non son de continuidade, por iso non procede realizar un plan 

para reforzo. En concreto en 2º Bacharelato convive alumnado que tivo Economía en 1º con alumnado que non 

a impartido nunca,e só hai unha parte mínima que corresponde a 1º, que impártese no primeiro  

trimestre, e faise un repaso deses contidos ao comezar o curso, polo que non se procede ningún plan de 

reforzo nesta programación 
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7. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: 
A. Perfís competenciais 
B. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

 

 
 

Economía da Empresa. 2º  de bacharelato 
  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Competencias 
clave 

 
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. 

 Distingue as diferentes formas 
xurídicas das empresas.

 Relaciona as diferentes formas xurídicas 
coas esixencias de capital

 Coñece e define os conceptos relativos 
as partes que se divide o capital dunha 
empresa, accións o participacións. En 
particular os conceptos de : dividendos, 
rendibilidade, valor nominal, valor 
efectivo e valor teórico.

 Resolve exercicios numéricos relativos 
as ampliacións decapital.

 Relaciona as diferentes formas 
xurídicas coas responsabilidades que 
levan para os seus socios.

CD 
CMCCT 
CSIE 

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. 

 Valora as formas xurídicas de empresas 
mais apropiadas en cada caso en función 
das características concretas, aplicando o 
razoamento sobre a clasificación das 
empresas. 

CD 
CMCCT 
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   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 

 Analiza, para un determinado caso 
práctico, os distintos criterios de 
clasificación de empresas: segundo a 
natureza da actividade que desenvolven, a 
súa dimensión, o nivel tecnolóxico que 
alcanzan, o tipo 

CAA CD 
CMCCT 
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Economía da Empresa. 2º de bacharelato 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Competencias 
clave 

   mercado en que operan, a fórmula 
xurídica que adoptan, e o seu carácter 
público ou privado. 

de mercado no que operan, a fórmula 
xurídica que adoptan, o seu carácter público 
o privado. 

 

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

 Describe os elementos da empresa

 Describe as funcións da empresa na 
economía

CCL 
CSIEE 

a 
d 
h 
i 
l 
m 
p 

B1.5. Contorno da empresa. 
B1.6. Responsabilidade social e 
ambiental da empresa. 
B1.7. Funcionamento e creación de 
valor. 

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

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. 

 Identifica os distintos tipos de empresa e 
empresarios no seu entorno 

 Identifica a forma na que as empresas do seu 
entorno interrelacionan con el 

CD 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 

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. 

 Analiza a relación que existe entre a empresa 
e a sociedade e o medioambiente 

 Valora as consecuencias que ten a actuación 
da empresa na sociedade e no 
medioambiente 

CD CSC 
CSIEE 

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. 

 Analiza a actividade das empresas no 
crecemento e progreso económico 

 Valora a creación de valor que as empresas 
realizan para a sociedade 

CSC 
CSIEE 

 
Bloque 2. Desenvolvemento da empresa 

  

d 
i 
l 
m 

B2.1. Localización e dimensión 
empresarial. 
B2.2. Estratexias de crecemento 
interno e externo. 
B2.3. Pequenas e medianas 

B2.1. Identificar e analizar as 
estratexias de crecemento e as 
decisións tomadas polas 
empresas, tendo en 
consideración as características 

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. 

 Describe e analiza os diferentes factores que 
determinan a localización e a dimensión 
dunha empresa e valora a transcendencia 
futura para a empresa de dichas 

CCL 
CMCCT 
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Economía da Empresa. 2º  de bacharelato 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Competencias 
clave 

 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. 

do marco global en que actúan.  decisións.  

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

 Valora o crecemento da empresa como 
estratexia competitiva. 

 Relaciona as economías de escala coa 
dimensión óptima da empresa 

CD 
CMCCT 
CSIEE 

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

 Explica e destingue as estratexias de 
especialización e diversificación no crecemento 
interno da empresa. 

CCL 
CMCCT 
CSIEE 

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

 Analiza e valora as distintas estratexias de 
crecemento da empresa a partir de casos 
concretos. 

CAA CD 
CMCCT 

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. 

 Identifica e valora o papel das pymes en 
España. 

 Valora as estratexias e formas de actuar das 
pymes. 

 Coñece e analiza as vantaxes e inconvenientes 
das pymes. 

CSC 
CSIEE 

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

 Describes as características dunha empresa 
multinacional, analiza as diferentesestratexias 

de desenvolvemento 
dunha multinacional. 

 Diferenza entre as pymes e multinacional. 
Analiza as vantaxes e inconvenientes de cada 
unha delas. 

 Analiza e valora a importancia da 
responsabilidade social corporativa nas 
empresas. 

CCL CSC 
CMCCT 

EEB2.1.7. Estuda o impacto da 
incorporación da innovación e das 

 Estuda e analiza o impacto da incorporación da 
innovación e das 

CD 
CMCCT 
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Economía da Empresa. 2º  de bacharelato 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Competencias 
clave 

   novas tecnoloxías na estratexia da 
empresa, e relaciónao coa capacidade 
para competir de xeito global. 

novas tecnoloxías nas diferentes 
estratexias da empresa e relacionalo coa 
capacidade para competir de forma global. 

CSC 

 
Bloque 3. Organización e dirección da empresa 

  

d 
i 
l 
m 
p 

B3.1. División técnica do traballo e 
necesidade de organización no 
mercado actual. 
B3.2. Funcións básicas da dirección. 
B3.3. Planificación e toma de 
decisións estratéxicas. 
B3.4. Organización formal e informal 
da empresa: deseño e análise da 
súa estrutura. 
B3.5. A xestión dos recursos 
humanos e a súa incidencia na 
motivación. 
B3.6. Os conflitos de intereses e as 
súas vías de negociación. 

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. 

 Analiza e explica a división do traballo 
como a crave para organizar a actividade 
dunha empresa, e valora a súa importancia 
no contexto actual. 

 Identifica os criterios de departamentación 
en casos concretos. 

CMCCT 
CSC 

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. 

 Describe as estruturas organizativas 
 Coñece e analiza os diferentes tipos de 

organigramas das empresas. 
 Explica as diferenzas entre organización 

formal e organización informal e os canais 
de comunicación entre elas. 

 Coñece e describe as distintas funcións do 
directivo, os estilos de dirección en relación 
coas teorías X, Y e Z, e a súa relación coa 
participación do traballador na toma de 
decisións e a súa motivación. 

CCL 
CMCCT 
CSIEE 
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Economía da Empresa. 2º  de bacharelato 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Competencias 
clave 

   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. 

 Explica o proceso de administración, indica 
en que consite. 

 Identificas as distintas fases da planificación 
directiva para poder conseguir os obxectivos 
marcados na empresa. 

 Identifica as tarefas que realiza a dirección 
para xestionar a empresa e os pasos da 
planificación directiva. 

 Identifica os métodos da toma de decisións e 
aplicalos a situacións concretas. 

CD 
CMCCT 
CSIEE 

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

 Analiza e investiga o funcionamento das 
organizacións de empresas do entorno, 
identificando as vantaxes e os 
inconvenientes. 

 Detecta problemas organizativos en 
empresas do entorno e propón solucións. 

CAA CD 
CSC 
CSIEE 

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

 Aplica os seus coñecementos a unha 
organización concreta en relación coa 
aparición e resolución de conflitos. 

 Detecta problemas e propón solucións nunha 
organización concreta. 

CAA 
CMCCT 
CSIEE 

EEB3.1.6. Valora a importancia  dos  Valora e explica a natureza, o papel CAA 
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Economía da Empresa. 2º  de bacharelato 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Competencias 
clave 

   recursos humanos nunha empresa e 
analiza diferentes maneiras de abordar 
a súa xestión e a súa relación coa 
motivación e a produtividade. 

e a importancia dos recursos humanos nunha 
empresa. 

 Analiza as diferentes maneiras de abordar a 
xestión dos recursos humanos na empresa.

 Analiza a relación da xestión dos recursos 
humanos coa motivación dos traballadores e a 
produtividade no traballo.

CSC CSIEE 

 
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. 

 Coñece os conceptos fundamentais da produción, 
os procesos produtivos e a eficiencia. 

 Realiza cálculos de produtividade de distintos 
factores e interpreta 

CD CMCCT 

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

 Analiza e valora a relación entre a produtividade e 
o salario dos traballadores na eficiencia 
económica. 

CMCCT CSC 

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. 

 Valora a importancia que ten para a sociedade e 
a empresa, a investigación e a innovación 
tecnolóxica en relación coa competitividade e o 
crecemento. 

CAA CMCCT 
CSC 

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 

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, 

 Analiza as diferenzas dos ingresos e custos 
dunha empresa e identifica, representa e 
interpreta o seu resultado económico. 

CD CMCCT 
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Economía da Empresa. 2º de bacharelato 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Competencias 
clave 

  rendibilidade, a partir dun 
suposto formulado. 

aplicando razoamentos matemáticos, e 
interpreta os resultados. 

  

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

 Calcula, clasifica e utiliza diversos tipos de 
custos, fixos e variables, totais, medios e 
marxinais, e representa e interpreta gráficos de 
custos. 

 Calcula, analiza e interpreta os beneficios dunha 
empresa a partir de supostos de ingresos e 
custos dun período. 

CD 
CMCCT 

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

 Recoñece o limiar de rendibilidade. 
 Calcula, Representa e interpreta gráficos do limiar 

de rendibilidade. 

CD 
CMCCT 

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

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

 Analiza o método de análise custo beneficio como 
medio de avaliación para a toma de decisións de 
producir o comprar. 

CMCCT 
CSIEE 

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. 

 Identifica os custos que xenera o almacén así 
como a ruptura de stocks. 

 Explica os métodos de xestión de inventarios e 
aplicalos a casos concretos, en particular o 
modelo de Wilson, método ABC e Just in Time. 

CD 
CMCCT 

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

 Calcula e valora as existencias en almacén 
mediante os métodos FIFO e Prezo medio 
ponderado. 

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

 CMCCT 
CSIEE 

 
Bloque 5. A función comercial da empresa 

  

d 
h 
i 
l 
m 

B5.1. Departamento comercial da 
empresa 
B5.2. Concepto e clases de 
mercado. 
B5.3. Técnicas de investigación de 
mercados. 
B5.4. Comportamento do/da 
consumidor/a e segmentación de 
mercados. 
B5.5. Variables do márketing-mix e 
elaboración de estratexias. 
B5.6. Estratexias de márketing e 
ética empresarial. 
B5.7. Tecnoloxías da información e 
das comunicacións e márketing. 

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

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

 Coñecer os conceptos do mercado e marketing, 
os seus integrantes  e a súa evolución histórica. 

 Caracterizar un mercado en función  de distintas 
variables. 

CSIEE 

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

 Identifica e coñece a forma de adaptar as 
estratexias de marketing (segmentación e 
marketing-mix) a casos particulares. 

CAA CD 
CMCCT 

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

 Interpreta e valora estratexias de marketing con 
valoracións de carácter ético, ambiental e 
social, modas, culturas e análise do 
comportamento social do 
consumidor. 

CD 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 

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

 Coñece e explica as fases da investigación de 
mercados. 

CCL 
CMCCT 

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

 Explica as diferentes vantaxes da segmentación 
e os criterios de segmentación do mercado. 

CD 
CMCCT 

EEB5.1.6. Analiza e valora as 
oportunidades de innovación e 
transformación do márketing que 

 Analiza, coñece e valora as oportunidades que 
a tecnoloxía actual ofrece al marketing. 

CD 
CMCCT 
CSC 
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   xorden co desenvolvemento das 
tecnoloxías da información e da 
comunicación. 

  

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

 CCL 
CMCCT 

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

 CD 
CMCCT 
CSC 

 
Bloque 6. A información na empresa 

  

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. 

 Identifica os diferentes elementos patrimoniais 
e a función que teñen asignada, 
agrupándoos correctamente en 
masas patrimoniais. 

CMCCT 
CSIEE 

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

 Identifica e ordena os elementos patrimoniais 
en masas patrimoniais e a súa función. 

 Identifica e calcula en termos de ingresos e 

gastos as consecuencias do uso e acordos 

sobre dereitos e obrigacións patrimoniais 

CMCCT 

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

 Interpreta a correspondencia entre as 
inversións e o seufinanciamento. 

 Elabora balances e contas de resultados 
segundo o PGC 

CAA 
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 Interpreta o balance social como outro 

instrumento básico da análise da empresa. 
 Coñece outros estados financeiros necesarios 

para a análise financeira. 



 

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

 Identifica e analiza, mediante o uso de ratios e o 
fondo de manobra, a situación financeira - 
patrimonial da empresa. 

 Detecta, mediante o uso de ratios, de desaxustes  
na solvencia: equilibrio patrimonial e 
apalancamiento da empresa. 

 Confecciona e analiza a estrutura da conta de 
resultados. 

 Define, calcula e analiza a rendibilidade 
económica e financeira e a súa relación co 
apalancamiento. 

 Propón e analiza medidas correctoras para 
mellorar a rendibilidade da empresa. 

CMCCT 

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

 Propón e analiza medidas correctoras no caso de 
detectar desaxustes no equilibrio patrimonial, a 
solvencia o endeudamento. 

CAA CSIEE 

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. 

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

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

 Recoñece a conveniencia dun patrimonio 
equibibrado. 

 Diagnostica a situación financeira da empresa. 
 Calcula o fondo de maniobra, fluxo de caixa, 

calcula e interpreta os cocientes 
financeiros,rendibilidade financeira e 
económica, e analiza e compara o 
apalancamento e os seus efectos. 

CMCCT 
CSIEE 

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

 Valora a importancia da información na toma de 
decisións. 

CAA CSIEE 

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

 Calcula o resultado do exercicio económico da 
empresa. 

 Analiza os resultados obtidos dos métodos 
aplicados. 

CD CMCCT 

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

 Interpreta a información recollida na conta de 
resultados 

 Calcula e desagrega os compoñentes da conta 
de resultados. 

 Identifica e calcula os indicadores do resultado 
da empresa: marxe bruta, BAI, BAII e beneficio 
neto. 

 Calcula e interpreta a rendibilidade financeira e 
económica . 

 Analiza e compara o apalancamento e os seus 
efectos. 

CD CMCCT 
CSIEE 

a 
c 
d 
h 

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. 

 Recoñece as normas fiscais. 
 Clasifica os distintos impostos, así como os 

seus elementos. 
 Identifica as obrigacións fiscais das 

CMCCT 
CSIEE 
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i 
l 
m 

   empresas segundo a súa actividade.  

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

 Sinala e fai os cálculos sobre o funcionamento 
básico dos impostos e as principais diferenzas 
entre eles. 

 Elabora esquemas sobre a liquidación dos 
diferentes impostos. 

CCL 
CMCCT 

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

 Valora a achega da carga impositiva á riqueza 
nacional. 

CSC 

 
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. 

 Coñece e explica os elementos dunha inversión e 
os tipos de inversións. 

 Coñece e enumera os métodos estáticos: prazo 

de recuperación. 

 

 Coñece e enumera os métodos dinámicos ( Valor 
actual neto y Taxa interna de rendibilidade) para 
seleccionar e valora as inversións. 

CD CSIEE 
CMCCT 

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. 

 Calcula e interpreta a partir de casos concretos os 
diferentes criterios estudados ( Prazo de 
recuperación, VAN , TIR), para permitir tomar 
decisións sobre a elección dun investimento u outro. 

CD 
CMCCT 

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 

 Identifica, clasifica e selecciona as diversas fontes 
de financiamento dunha empresa, diferenciando 
financiamento externo e interno, a 

CCL 
CMCCT 
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   de cada un e as implicacións na 
marcha da empresa. 

curto e a longo prazo. 
 Coñece os ciclos de actividade da empresa, 

a súa duración e o seu financiamento a 

curto o a longo prazo. 

 

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

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

CAA CD 
CMCCT 

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

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

CAA CMCCT 
CSIEE 

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

 Valora as fontes de financiamento da empresa, 
tanto externas como internas, a curto o a longo 
prazo. 

CMCCT 
CSIEE 

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

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

CAA CMCCT 

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

 Aplica coñecemento matemáticos e 
coñecementos de Excel para resolver 
problemas de valoración de inversións. 

CD CMCCT 

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

 Coñece e identifica os ciclos de actividade da 
empresa e as súas fases. 

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

 Calcula o período medio de maduración 
económico e financeiro dunha empresa 
industrial e comercial. 

CMCCT CAA 
CD 
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7. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: 
C. Temporalización 

A temporalización remite ás unidades do manual de referencia segunda a secuenciación 
 

 

Estándares de aprendizaxe 1ª avaliación 2ª avaliación 3ª avaliación 
 

U1 
 

U2 
 

U3 
 

U4 
 

U5 
 

U6 
 

U7 
 

U8 
 

U9 
 

U10 
 

U11 

 
B

lo
qu

e 
1.

 A
 E

m
pr

es
a 

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

 
X 

 
X 

         

 
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. 

 
X 

 
X 

         

 
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. 

 
 

X 

 
 

X 

         

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

 
X 

          

 
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. 

 
X 

          

 
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. 

 
X 

          

 
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. 

 
X 

          

E
c

o
n

o
 

m
ía

 y
 

E
m

p
re

 

 

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. 

   
X 

        

 

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

   

X 
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escala coa dimensión óptima da empresa. 

           

 

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

   

X 

        

 

Estándares de aprendizaxe 1ª avaliación 2ª avaliación 3ª avaliación 
 

U1 
 

U2 
 

U3 
 

U4 
 

U5 
 

U6 
 

U7 
 

U8 
 

U9 
 

U10 
 

U11 

 
B

lo
q

u
e 

2.
 

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

   
X 

        

 
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. 

   
X 

        

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

   
X 

        

 

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. 

   
X 

        

 

B
lo

q
u

e 
3.

 O
rg

an
iz

ac
ió

n
 e

 
d

ir
ec

ci
ó

n
 d

a 
em

p
re

sa
 

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

    
X 

       

 
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. 

    
X 

       

 
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. 

    
X 

       

 
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. 

    
X 

       

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

    
X 

       

 

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. 

     
X 
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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. 

      
X 

     

 

Estándares de aprendizaxe 1ª avaliación 2ª avaliación 3ª avaliación 
  

U1 
 

U2 
 

U3 
 

U4 
 

U5 
 

U6 
 

U7 
 

U8 
 

U9 
 

U10 
 

U11 
  

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

      
X 

     

  
 

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. 

       
 

X 

    

 A
 f

u
n

ci
ó

n
 p

ro
d

u
ti

va
 

 
 

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. 

      
 

X 

     

 
 

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

      
 

X 

     

 
 

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

      
 

X 

     

  
 

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

      
 

X 

     

  B
lo

q
u

e
 4

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

       
X 

    

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

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

       
X 

    

B
lo

q
u

e 
5.

 A
 f

u
n

ic
ió

n
 

c
o

m
e

rc
ia

l 

 

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

        
X 

   

 

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

        

X 

   

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

        
X 

   

Estándares de aprendizaxe 1ª avaliación 2ª avaliación 3ª avaliación 
 

U1 
 

U2 
 

U3 
 

U4 
 

U5 
 

U6 
 

U7 
 

U8 
 

U9 
 

U10 
 

U11 

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

        
X 

   

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

        
X 

   

 
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. 

        
X 

   

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

        
X 

   

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

        
X 

   

 

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

         
X 

  

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

         
X 

  

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

         
X 

 
X 

 

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

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

          
X 

 

 
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. 

          
X 

 

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

          
X 

 

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

          
X 

 

  

Estándares de aprendizaxe 1ª avaliación 2ª avaliación 3ª avaliación 
 

U1 
 

U2 
 

U3 
 

U4 
 

U5 
 

U6 
 

U7 
 

U8 
 
U9 

 
U10 

 
U11 

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

          
X 

 

 
EEB6.1.10. Identifica, interpreta e clasifica os elementos do resultado da empresa. 

          
X 

 

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

         
X 

  

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

         
X 

  

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

         
X 

  

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

           
X 

 
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. 

           
X 
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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. 

           
X 

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

           
X 

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

           
X 

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

           
X 

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

           
X 

  

Estándares de aprendizaxe 1ª avaliación 2ª avaliación 3ª avaliación 
 

U1 
 

U2 
 

U3 
 

U4 
 

U5 
 

U6 
 

U7 
 

U8 
 

U9 
 

U10 
 

U11 

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

           
X 

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

           
X 

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

           
X 
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7. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: 
D. Procedementos e instrumentos de avaliación 

Na seguinte táboa, indícanse por cada estándar de aprendizaxe os procedementos e instrumentos de avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Procedementos Instrumentos de avaliación 
Presencial 

Instrumentos de avaliación 
Non presencial 

Bloque 1. A Empresa 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

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. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula(Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades. Cuestionario 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

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. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades. Cuestionario 
Análise de situacións concretas 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Análise caso práctico 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

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. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades. Cuestionario 
Traballo individual 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Traballo investigación 
Proba telemática 

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. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Traballo investigación 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Traballo investigación 
Proba telemática 

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. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

Bloque 2. Desenvolvemento da Empresa 
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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. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades. 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Análise e diferenciación de casos 
concretos 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Análise casos prácticos 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Análise de estratexias en casos 
concretos 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Análise casos prácticos 
Proba telemática 

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. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Traballo investigación 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Traballo investigación 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

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. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Traballo investigación 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Traballo investigación 
Proba telemática 

Bloque 3. Organización e dirección da empresa 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Análise de textos 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Comentario e análise de textos 
Proba telemática 

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. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

EEB3.1.3. Identifica a función 
de cada área de actividade da 
empresa (aprovisionamento, 
produción e comercialización, 
investimento e financiamento, 
recursos humanos e 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 
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administrativa), así como as 
súas interrelacións. 

   

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Traballo en grupo 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Traballo investigación 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

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. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

Bloque 4. A función produtiva 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Resolución e interpretación de casos 
prácticos 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Exercicios prácticos 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

 
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. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Traballo de investigación 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Traballo investigación 
Proba telemática 

 
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. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Realización e interpretación de 
exercicios prácticos 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Exercicios prácticos 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Resolución de exercicios prácticos e a 
súa representación gráfica 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Exercicios prácticos 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Resolución exercicios prácticos 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Exercicios prácticos 
Proba telemática 

 
EEB4.2.4. Analiza os 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 

Escala de observación 
Ficha de actividades 

Escala de observación 
Actividades 
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métodos custo beneficio e 
custo eficacia como 
instrumentos de medida e 
avaliación que axudan á 
toma de decisións. 

resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Resolución e interpretación de 
exercicos prácticos 
Proba obxectiva 

Exercicios prácticos 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Resolución exercicios prácticos 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Exercicios prácticos 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Resolución de exercicios prácticos 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Exercicios prácticos 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Resolución de exercicios prácticos 
proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Exercicios prácticos 
Proba telemática 

Bloque 5. A función comercial da empresa 
EEB5.1.1. Caracteriza un 
mercado en función de 
diferentes variables como, por 
exemplo, o número de 
competidores e o produto 
vendido. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Traballo individual 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Traballo individual 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

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. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Debate na aula 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

EEB5.1.8. Determina as 
necesidades da clientela en 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 

Escala de observación 
Ficha de actividades 

Escala de observación 
Actividades 
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relación coas características 
dos produtos ou dos servizos 
ofrecidos pola empresa. 

resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Traballo individual 
Proba obxectiva 

Traballo investigación 
Proba telemática 

Bloque 6. A información na empresa 
EEB6.1.1. Recoñece os 
elementos patrimoniais e a 
función que teñen 
asignada. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Exercicios prácticos 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Exercicios prácticos 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades.Cuestionarios 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Resolución e interpretación de casos 
prácticos 
Análise de datos 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Exercicios prácticos 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

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. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Resolución e interpretación de 
exercicios prácticos 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Exercicios prácticos 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Análise e Interpretación de supostos 
prácticos 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Exercicios prácticos 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Análise e Interpretación de supostos 
prácticos 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Exercicios prácticos 
Proba telemática 

EEB6.1.10. Identifica, 
interpreta e clasifica os 
elementos do resultado da 
empresa. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Análise e Interpretación de supostos 
prácticos 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Exercicios prácticos 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 
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EEB6.2.2. Describe o 
funcionamento básico dos 
impostos que recaen sobre as 
empresas e destaca as 
principais diferenzas entre eles. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades. 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Traballo investigación 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Traballo investigación 
Proba telemática 

Bloque 7. A función financeira 
EEB7.1.1. Coñece e enumera 
os métodos estáticos (prazo 
de recuperación) e dinámicos 
(criterio do valor actual neto) 
para seleccionar e valorar 
investimentos. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

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. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades. 
Resolución de casos prácticos 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Exercicios prácticos 
Proba telemática 

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. 

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Traballo individual 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Traballo individual 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Resolución suposto práctico 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Exercicios prácticos 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Resolución suposto práctico. 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Exercicios prácticos 
Proba telemática 

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 

Escala de observación 
Ficha de actividades 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Proba telemática 
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súas fases. Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

  

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

Observación sistemática 
Actividades. Cuestiones 
resoltas na aula (Presencial) 
Probas específicas (Presencial 
o telemática) 

Escala de observación 
Realización e interpretación de 
supostos prácticos 
Proba obxectiva 

Escala de observación 
Actividades 
Exercicios prácticos 
Proba telemática 

 

8. Concrecións metodolóxicas  

A metodoloxía é a forma concreta na que se organizan, regulan e se relacionan entre si os diversos compoñentes 

que interveñen no proceso de aprendizaxe: obxectivos, contidos, actividades, avaliación, recursos e medios 

didácticos; e, especialmente, alumnado, profesorado e comunidade 

 
educativa. A metodoloxía didáctica do Bacharelato favorecerá a capacidade do alumno para aprender por si  

mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de investigación. Ten que ser activa, 

participativa, democrática, fomentadora da reflexión e da tolerancia, e atenta aos temas transversais e á educación 

en valores. Está baseada no favorecimiento da construción de aprendizaxes significativas (tanto dende o punto de 

vista persoal como social), garantindo a funcionalidade das aprendizaxes e desenvolvendo a capacidade de 

autonomía do alumnado.( primando o traballo individual e de grupo, de actividades de repaso, cálculos e resolución 

de problemas, supostos simulados, debates, opinións...), favorecendo a procura de información, ampliación e 

investigación sinxelas por si mesmos o en equipo, desenvolvendo unha ensinanza individualizada para algún 

alumno e alumna con problemas de aprendizaxe e de globalización de contidos. Cada unidade foi introducida 

mediante unha situación próxima ao alumno o mediante preguntas que le levan a un conflito a partir do cal vese 

motivado e coa necesidade de aprender novos conceptos. 

 

Para logralo, tense en conta os seguintes principios metodolóxicos: 

 

 Papel do profesor como mediador e guía para poñer en contacto coñecementos e experiencias previas 

do alumnado cos novos coñecementos, asegurando co alumno/a poida utilizar o aprendido en 

circunstancias reais.

 Metodoloxía activa: Clima de participación, reflexión, investigación, observación, … do alumnado no 

proceso de aprendizaxe.

 Motivación: Partindo das necesidades dos alumnos e con actividades en grupo.

 Atención a diversidade: Considerar os distintos ritmos de aprendizaxe do alumnado.

 Avaliación do proceso educativo: Fundamental para posibles correccións.

 Conectar coas necesidades, intereses, capacidades e experiencias da vida cotiá dos alumnos .A 

información que recibe o alumno ten que ser lóxica, comprensible e útil, sempre aplicable a realidade.

 Situacións de aprendizaxe variadas e axustadas as actividades que se propoñan.
 

Apoiándonos nos principios anteriormente expostos propoño o 
 

Desenvolvemento das unidades didácticas na aula: 
 

5. Exploración dos coñecementos previos. Formulación de preguntas, opinións. 
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6. Exposición de contidos: Clase expositiva coa axuda do material necesario. Apoiaranse en 

exemplos prácticos e actividades que fomenten a participación e a reflexión do alumnado. 

7. Exemplificación: Resolver problemas, actividades, cuestiones, análise e debates de textos de periódicos 

o revistas económicas, gráficos, táboas, facer investigación procurando información de temas 

económicos do ámbito próximo do alumno, tanto no ámbito individual coma en equipo, utilizando 

diferentes fontes e procedementos de información, debendo o alumno organizar o propio traballo de 

investigación, de maneira que faga da economía algo próximo e útil. Favorecer o traballo cooperativo. 

8. Consolidación: Mapas conceptuais, esquemas, problemas, gráficas, táboas, Propiciar a 

indagación, baseándose na recollida e análise de información de distintas fontes en relación co tema 

tratado, Procura de información, artigos prensa, coas actividades formuladas tratarase de xerar debate 

co fin de esclarecer as ideas e chegar a unha conclusión común., traballo en equipo.... 

9. Avaliación: Probas escritas, comentarios de artigos e textos, cuestionarios, traballos. 

10. O deseño das actividades é un dos factores de maior relevancia no proceso de ensinanza - aprendizaxe. 

Dichas actividades procurei que cumpriran, os seguintes criterios básicos: 

 

 Realizar as actividades de complexidade crecente.

 Tratar os temas transversais dende todas as unidades.

 Propoñer actividades previas, de desenrolo, reforzo, ampliación, avaliación.

 Desenrolar os contidos de forma relacionada.

 Agrupar os alumnos/as facilitándolles a colaboración.

 Familiarizar o alumnado co vocabulario económico e laboral.

 Os alumnos/as traballarán actividades en equipo fomentando o traballo cooperativo.

 Nas actividades de informática promoveremos unha ensinanza de procura de información, 

investigación e formulación de preguntas que teñen que responder facendo uso das técnicas 

informáticas.
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9. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 
 

9.1-. Procedementos e instrumentos da avaliación 

 
Os procedementos e instrumentos de avaliación que este Departamento de Economía poderá utilizar na materia de 
Economía da Empresa de 2º Bacharelato, aparecerán recollidos na seguinte táboa: 

 
Táboa: Procedementos e instrumentos de avaliación de Economía da Empresa de 2º Bacharelato 

 
 
 

Procedementos 
de avaliación 

Instrumentos 
de avaliación 

Aspectos avaliables 

 

Probas específicas 
 

A. Probas escritas 
Realizarase al menos dous probas escritas 
na que se comprobará o grao de 
asimilación dos contidos tratados nunha ou 
máis unidades do trimestre avaliable. O 
valor de cada pregunta especificarase na 
proba. 

 

As probas incluirán unha parte teórica, 
onde o alumnado deberá mostrar os seus 
coñecementos e as súa capacidade de 
expresión e compresión, e unha parte 
práctica. 

 

As probas escritas poderán ser: 
- Probas que esixan respostas curtas( 
definición de conceptos básicos, cuestión 
breves…) 
- Probas a desenvolver, probas de 
razoamento, nas que o alumno debe 
comentar e xustificar a súa resposta. 
- Exercicios prácticos de tipo económico, 
resolución de problemas e supostos, 
valorando o formulación, o desenrolo e o 
resultado. 
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Análise das produción 
do alumnado 

B. Traballos individuais o en 
grupo 

 
 
 
 
 
 

 
C. Actividades 

- Traballo de investigación individual o 
en grupo (proxecto), en cada trimestre se 

realizará al menos uno, sobre algún contido 
exposto na programación, que poderá 
consistir na elaboración dun informe e/o 
unha realización dunha presentación en 
PowerPoint. A profesora atenderá aos 
seguintes aspectos para valorar o traballo: 

- A presentación. 
- O contido. 

- Actividades de aprendizaxe, reforzo e 
ampliación: 

- Resumos: Informes, 
esquemas, mapas conceptuais e 
resumos telemáticas 

- Comentarios de textos: informacións 
económicas 

- Análise noticias o artigos da prensa 
- Traballos sobre documentais o vídeos 

visionados 
- Cuestionarios 
-  Exercicios individuais, teóricos e 

prácticos. 
- Exposicións orais 
-Interpretación de datos e gráficas 

Observación sistemática 
 

D. Diario de clase para el rexistro e 

análise sistemático e continuo de 
as acciones e tarefas 
diariamente realizadas tanto na 

clase coma na casa. 

Se avaliará a actitude do alumno/a cara 
a materia, manifestada polos seguintes 

aspectos: 

- Participación activa a través de 
preguntas, consultas, lecturas….. 

-  Asistencia, Interese, 

iniciativa, responsabilidade, motivación 
de logros,, melloras e progresos. 

- Hábitos de traballo e destrezas 

 
Rúbricas 

 
E. Instrumento para a corrección de 
traballos, proxectos… 

 

 
 
 

Criterios de cualificación 
 

Para poder levar á práctica a metodoloxía proposta usaranse os seguintes procedementos e instrumentos de 

avaliación no traballo de aula: 

 

Táboa: Criterios de cualificación na materia de Economía da Empresa de 2 Bacharelato 
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Procedementos de avaliación Instrumentos de avaliación 

 

Probas específicas 
 

D. Probas escritas globais 
 

90% 

 
Análise das producións do alumnado 

 

E. Traballos individuais o en grupo 
F. Actividades 

A media aritmética das cualificacións 
obtidas en todas elas, terá un peso do 
10 % na cualificación deste período 
de avaliación. 

 

 

Criterios de corrección das probas escritas: 

 Só permitido o uso de bolígrafo de cor azul o negra. Non se admitirá outra cor. Un exame 

contestado a lapis non se corrixirá e, xa que logo, a súa cualificación será cero.

 Non está permitido o seu uso de dispositivos móbil nin reloxos dixitais, nin calquera outro medio 

ilícito para realizar exames.

 Si fose necesario usar calculadora, cada alumno/a disporá da súa propia. En caso de non posuír 

calculadora no momento do exame, non poderá intercambiala cos demais compañeiros ou 

compañeiras.

 Terase en conta a claridade da exposición dos conceptos, o desenvolvemento da pregunta o 

problema, o orde lóxica e a utilización axeitada do vocabulario técnico propio da materia.

 A solución numérica dun exercicio práctico non acompañada das unidades ou unidades diminúe o 

10 % da nota.

 Os erros graves de concepto anularán o apartado correspondente.

 Terase en conta á adecuada presentación, limpeza e dun xeito considerable a ortografía (cada falta 

será sancionada negativamente con 0,1 punto, diminuíndo a nota da proba escrita hasta una máximo 

de 1 punto). E se terá en conta ao cualificar a competencia na comunicación lingüística.

 No caso de que un alumno/a copie nun exame le será retirado e terá unha nota de cero.

 As probas escritas poden modificarse segundo as características da unidade, xa que en moitas 

ocasións non presentará parte práctica (exercicios). Nestes casos serán unha serie de preguntas 

teóricas-prácticas para avaliar a súa aprendizaxe de maneira significativa.

 A repetición de exames só se realizará cando exista un xustificante oficial (como xustificante do 

médico…) que acredite a ausencia do alumno/a a clase.  

 

Outras consideracións: 

 
1. Dada a situación excepcional que nos toca vivir nestes cursos, no caso de que algún alumno/a non 

poida realizar algunha das probas escritas, farase nos días posteriores da incorporación ao centro o 

seralle realizada conxuntamente coa seguinte proba escrita global que se realice. 
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2. Para obter a correspondente nota de avaliación se sumarán las cualificacións obtidas nos tres apartados 

anteriores, sempre que ( condicións imprescindibles) se obteña necesariamente unha cualificación 

mínima de 3 puntos no apartado A (probas escritas) e ter presentadas todas as tarefas e traballos 

correspondentes aos apartados B e C. De non ser así, aínda que a media resultara 5 o superior, a nota 

que se lle poñerá ao alumno será 4. 

 
3. Se nalgún trimestre avaliable non se traballa algún dos instrumentos establecidos (A, B o C), o 100% da 

cualificación dese período corresponderá aos instrumentos que se teñan empregado. 

 
4. Realizaranse al menos dous exames por avaliación, a media entre os exames será ponderada en función 

da materia que incluía cada un, aínda que procurará que sexa do 50%. Non se fará nota media no caso 

de que o alumno/a obteña nalgunha das probas escritas unha cualificación inferior a 3. No caso de non 

alcanzar o 4 no primeiro exame será obrigatorio realizar o segundo exame con toda a materia da 

avaliación: cunha nota entre 4 e 5 é opcional presentarse a toda a materia o só a segunda parte. 

 
5. No caso de non asistir á clase, de forma inxustificada, durante a sesión para a que estaba prevista a 

corrección e/o entrega de actividades o traballos, considérase como a falta de entrega de actividades o 

traballos. Igualmente si a falta de asistencia faise de forma xustificada, deberase mostras xunto co 

xustificante, a realización de ditas actividades o traballo, se non se desexa perder os puntos asignados ao 

efecto. 

 
6. As tarefas nas que se indique una data límite de entrega terán una cualificación de “cero” no caso de 

presentarse fora de prazo e debe realizarse en la forma establecida pola profesora. 

 
7. As elaboracións dos alumnos deberán ser orixinais. Calquera traballo o tarefa entregada no que se aprecie 

textualidade explícita co outros traballos de internet o sexa copiado doutros compañeiros tamén será 

cualificado con un cero. 

 
8. A falta de asistencia durante 5 sesións o máis, de forma inxustificada, supón a perda de dito 5 % 

 
9. Perda do dereito da avaliación continua: No caso de que un alumno perda o dereito á avaliación continua 

(segundo os criterios establecidos polo centro), deberá superar unha única proba na que o nivel de 

dificultade será o mesmo que para o resto do grupo. Neste caso o 100% do resultado dependera da 

cualificación obtida nesa proba escrita 

 
10. A cualificación da avaliación ordinaria de maio virá determinada pola media aritmética da nota obtida en 

cada trimestre avaliable,calculada segundo o exposto anteriormente e non pola media das 

notas redondeadas que figuran nos boletíns.Para o cálculo desta media aritmética,será necesario haber 

superado cada unha das avaliacións ( é dicir, ter un 5 como mínimo). Se ben se terá en conta a 

evolución, positiva ou negativa, do alumnado ó longo do curso, tendo presente o principio de avaliación 

continua. Para aprobar a materia a cualificación final deberá ser superior ou igual a cinco (5). 

 
11. Para a obtención da nota media do curso na avaliación ordinaria de maio, valorarase positivamente que o 

alumnado non teña realizado probas de recuperación, polo que se lle redondeará a nota á alza. 
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Criterios de Promoción do alumnado 

 
 Cando o alumno non acade a cualificación de 5 nun trimestre avaliable, a profesora poderá establecer a 

realización dunha proba escrita global de recuperación dos contidos correspondentes a todo ese trimestre 

avaliable; que sempre será con posterioridade á entrega dos boletíns de cualificación trimestral. En todo 

caso, a final de curso,o alumnado que non teña acadado unha cualificación media de 5 ou superior entre os 

3 trimestres avaliables, poderá realizar unha proba escrita da totalidade da materia ou daquelas avaliacións 

que teña suspensa. A cualificación desta proba realizarase do mesmo xeito que as outras probas escritas 

globais do curso e ponderará igual que estas; pero se a proba a bra ng u e todo o c urs o, non se 

poderá ter cualificación de “cero”(0) en ningunha das partes da mesma, para facer a media do curso.

 Nos casos en que o alumnado realice unha proba escrita global como recuperación dos contidos dun 

trimestre avaliable, para calcular a cualificación media de final de curso, terase en conta a cualificación 

máis alta acadada en cada trimestre avaliable.

 Ademais se debe cumprir o seguinte requisito para obter cualificación positiva en maio:

 Débense ter realizadas todas as tarefas enconmendadas e entregados en prazo e forma. 

En caso de haber cualificación media superior a 5 puntos, pero non cumprira ese requisito antes 

indicado, a cualificación será de 4 puntos. 

 Se a cualificación obtida é inferior a 5, o alumno deberá someterse a un procedemento de avaliación 

extraordinario.

 Se un alumno ou alumna non se presenta ao exame final, considerase suspenso na materia.

 
Avaliación extraordinaria 

 Descrición do tipo de proba 

 
A proba constará dun número determinado de preguntas relativas a todos os estándares mínimos esixibles da 

materia. A puntuación da proba será de 0 a 10 puntos, e o valor de cada pregunta dependerá da dificultade da mesma 

e virá indicada na folla do exame. 

 

 Cálculo da cualificación 

 
A nota da Avaliación Final Extraordinaria coincidirá coa nota da proba da avaliación, e redondeándoa ata obter unha 

cifra enteira comprendida entre 0 e 10. Será necesario obter unha cualificación de cinco (5) ou maior para superar a 

materia. Aquel alumno que non se presente á devandita proba terá a cualificación de “Non presentado” (NP). Neste 

caso, considérase que o alumno/a está suspenso na materia. 

A proba de setembro será única e estará realizada e consensuada polo profesorado que impartiu clase no mesmo 

nivel. 

A data do exame quedará fixada pola Dirección do centro. 
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10. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica 

docente. 

Un dos aspectos que os docentes non deben descoidar é a necesidade de avaliar o seu propio proceso de ensino e a 

súa práctica docente. Con certa periodicidade, en cada avaliación e cando menos ao remate do curso, debe levarse a 

cabo tendo en conta, polo menos, os seguintes aspectos: 

- axuste da programación docente e, no seu caso, as causas das diferenzas producidas. 

- A consecución d alumnado dos estándares de aprendizaxe e o análise das diferenzas. 

- grao de satisfacción das familias co proceso de ensino. 

 

Poderían empregarse rúbricas para reflexionar sobre catro aspectos fundamentais na práctica docente que son: 

i. Planificación. 

j. Motivación do alumnado. 

k. Desenvolvemento da ensinanza. 

l. Seguimento e avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

Para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente comprobaranse tamén as seguintes cuestións valorando o seu 

grado de consecución nunha rúbrica e achegando propostas de mellora: 

 

 Adaptación da programación ás características e necesidades especiais do alumnado. 

 Adaptación do material ás características e necesidades do alumnado, realizando traballos 

individualizados e diferentes tipos de exercicios. 

 Organización de axudas entre iguais no grupo en función dos diferentes perfís do alumnado. 

Fortalecemento dos grupos interactivos. 

 Establecemento do reparto de contidos e a secuenzación da programación tendo en conta o acordado no 

Departamento de Economía. 

 Posta en práctica dos acordos establecidos entre departamentos para comezar a avaliar as 

competencias. 

 Análise e marco dentro da programación as competencias clave das materias do Departamento de 

Economía. 

 Definición das competencias concretas mediante as que se avaliará ao alumnado. 

 Traballo de actividades cércanas ao contexto e intereses do alumnado. 

 Actividades plurais, amplas, de longo percorrido, que lle fagan pensar ó alumnado, que lles dea a 

oportunidade de atopar diferentes recursos, que lles dea opción de normalizar o traballo. 

 Promoción da participación, tendo o obxectivo ben marcado. Dáse a oportunidade ó alumnado de 

participar na avaliación do resultado do seu traballo, promovendo deste xeito a súa crítica construtiva. 

 Organización do tempo de clase: número de alumnado co profesor. Organización do alumnado: traballo 

individual, por parellas, en grupo (sinálase cando empregar un ou outro). 

 Parte práctica e a partir dela abordar a teoría. 

 Papel do alumnado e papel do profesor. 

 Únese a autonomía e a cooperación. 

 Empréganse as novas tecnoloxías. 

 Trabállase a expresión oral e os diferentes tipos de textos. Garantízase a capacidade de produción tanto 
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oral como escrita de diferentes tipos de textos. 

 Emprego de diferentes tipos de probas para realizar a avaliación. 

 Utilización de diferentes rexistros de observación para realizar a avaliación. 

 Na sesión de avaliación proporcionar á titora ou titor todos os datos que precisa, para que poida 

completar correctamente todos os apartados da acta, concretar a recuperación do alumnado, e realizar a 

posteriori unha mellor interpretación dos resultados do grupo. 

 Analizaranse os criterios de avaliación por competencias e os tipos de ferramentas. 

 Traballaranse os indicadores de logros académicos tanto na educación secundaria obrigatoria coma no 

bacharelato. 

 Autoavaliación do alumnado e avaliación do proceso. 

Propoñemos para o noso Departamento esta enquisa a realizar durante o ano académico e/ou ao final do curso 2022- 

2023 

 
 
 

Dep. Economía IES Monte Neme Indicadores de logro de ensino e práctica docente 

 
Coordinación co equipo docente durante a avaliación 

Número de reunións 
de coordinación mantidas 

 

Observacións  

 
Grao de satisfacción do alumnado e das familias 

 

Indicadores 
Grao de satisfacción 

Alumnado Familias 

4 3 2 1 4 3 2 1 

Traballo cooperativo         

Uso das TIC         

Tarefas e proxectos         

Materiais e recursos didácticos         

Instrumentos de 
avaliación 

        

Outros, por definir         
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EVALUACIÓN DO PROCESO DE ENSINO e PRÁCTICA DOCENTE 

Contesta aos seguintes indicadores con 1 / 2 / 3 / 4 (de menos a mais) 
 

INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO 1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.     

2. Informase dos criterios de avaliación e de cualificación.     

3. Cumprimento da programación didáctica.     

4. Selecciónanse os contidos en función de cada grupo.     

5. Prográmanse actividades segundo os estándares de aprendizaxe.     

6. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.     

7. Adóptanse estratexias metodolóxicas diversas atendendo á diversidade dos 
meus alumnos. 

    

8. As relacións dentro da aula son correctas.     

9. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.     

10. Facilítanse estratexias de aprendizaxe.     

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.     

12. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.     

13. Utilízanse medios audiovisuais e informáticos.     

14. Aplícanse os criterios de cualificación establecidos na programación.     

15. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.     

16. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado 
con NEAE. 

    

17. Coordinación dos profesores do Departamento.     

18. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

19. Informase do rendemento escolar e do comportamento do alumnado.     

20. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

 
INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE 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. Prográmanse actividades segundo os distintos grupos.     

7. Combínase o traballo individual e en equipo.     

8. Fomento a colaboración entre os alumnos por medio do traballo en grupo.     

1. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.     

10. Facilítanse estratexias de aprendizaxe.     

11. Proponse un plan de traballo antes de cada unidade.     

12. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.     

13. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.     

14. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos.     

15. Séguese o plan programado para a animación e o fomento da lectura.     

16. Corríxense e explícanse os traballos e outras actividades.     

17. Coordinación dos profesores do Departamento.     

18. As medidas de apoio, reforzo, . están claramente vinculadas aos estándares.     

19. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.     
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11. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación 
das materias pendentes 

 
Neste curso 2022-23 non hai ningún alumno coa materia de Economía pendente do curso anterior. 

A continuación amósanse os criterios que o departamento de Economía aplicará para recuperar pendentes en futuros 

cursos que poida ter. 

Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes. 

Na materia de Economía, tratarase de acadar os obxectivos programados e distribuídos en 

unidades didácticas mediante o seguimento continuo do alumnado coa materia pendente. Para isto 

programáranse dúas probas periódicas que se complementarán con un boletín de actividades, para facer 

o correspondente seguimento e comprobar se se acadan os obxectivos nesas datas. Deste xeito a proba final 

á que ten dereito o alumnado en maio será o último procedemento a aplicar na avaliación do alumnado, e só no 

caso de que non acadaran os obxectivos mediante as probas e actividades comentadas anteriormente. 

O Departamento de Economía acordou que os alumnos coa materia pendente do curso anterior ou anteriores deberán 

realizar as seguintes probas: 

- 1ª proba:primeira semana lectiva de xaneiro 

- 2º proba: primeira semana de abril. 

Ademais das probas finais, a ordinaria e a extraordinaria. 

As datas comunicaranse ao alumnado con suficiente antelación para poder preparalas axeitadamente. 

En canto aos criterios de avaliación e aos grado mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables 

son os mesmos que se esixen para o curso de referencia que teñen que recuperar. As probas de xaneiro 

e abril corresponderán á temporalización do nivel correspondente e a ordinaria e a extraordinaria o 

conxunto da programación do curso a recuperar. 

A cada alumno con materia pendente entregarase un boletín de actividades . As actividades serán corrixidas e 

devoltas ao alumnado pola xefa de departamento para facer un mellor seguimento das dificultades que poida atopar. 

De non ser así, entenderase que o interese do alumno en superar esta materia é nulo. 

Na cualificación, ditas actividades complementarias poderaranse un 30 % e as probas o 70 % restante 

na convocatoria ordinaria. Na convocatoria extraordinaria, a proba ponderará o 100 % da cualificación final. 

Tódolos alumnos poden solicitar ao Departamento material complementario e a axuda necesaria coa finalidade 

de recuperar a materia pendente. Ademais todo o alumnado recibiría apoio persoalizado na clase de atoparse 

matriculado na materia no nivel que estean acursar. 

 

 

12. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais o colectivas que se 
poidan adoptar 

 
Ao inicio do curso realízase unha proba escrita inicial y comunicación oral cos alumnos para valorar o punto de 
partida 



 

 

 

 
e as ideas previas que posúen. Dita avaliación inicial desenvolverase na primeira semana de clase e 

consistirá nun cuestionario sobre cuestións relacionadas co algúns dos contidos mínimos establecidos en dita 

programación. 

 
Froito dos resultados obtidos decidirase se é preciso establecer algunha medida de atención á diversidade de 

acordo co establecido en dito apartado da programación. 

De teren precisas medidas individuais ou colectivas a adoptar (só se adoptarán se son necesarias) 

como consecuencia dos resultados da avaliación inicial, decidiríanse atendendo ao perfil da alumnado 

concernido e aparecerían reflectidas nas actas correspondentes do Departamento de Economía. Podería 

incluír reforzos contemplados no apartado de medidas de atención á diversidade como a realización de 

actividades de repaso individuais ou colectivas. 

Mecanismo para informar ás familias: a través dos titores de cada grupo o mediante abalar. 

 
13. Medidas de atención á diversidade 

 
Os alumnos de bacharelato adoitan ter un perfil máis homoxéneo que os da ESO, iso non quere dicir que non nos 

atopemos unha gran diversidade de alumnado, cada un con características e necesidades particulares. 

Para conseguir que a maioría consiga os obxectivos ao rematar o curso hai que garantir, do xeito menos 

segregador posible, a posibilidade de acadar os obxectivos sinalados como mínimos para todo o alumnado a 

través de itinerarios pedagóxicos distintos 

Algunhas medidas a adoptar polo departamento serían: 

- Actividades con diferentes graos de dificultades, adoptados as necesidades individuais do 

alumnado. 

- Realización de actividades de reforzo, basearanse en cuestións teóricas, esquemas, 

resolución de exercicios prácticos sobre os contidos das unidades, enunciados directos que 

faciliten a súa comprensión, actividades complementarias que posteriormente serán corrixidos de 

xeito individual. 

- Actividades en grupo, para fomentala colaboración e cooperación dos alumnos con maior 

nivel de coñecementos, cos que presentan un nivel máis baixo,aproveitando esta situación 

para dar unha mellor resposta á diversidade dentro do propiogrupo. 

-  Aumentar a variedade de recursos didácticos empregados. 

- Repetir de forma individualizada algunhas explicacións. 

- Cambio de localización dos alumnos na aula. 

- Actividades de ampliación, destinados a alumnado con maior nivel de coñecementos, 

basearanse nun número adicional de supostos prácticos e traballos máis complexos e 

variados para facilitar a profundización nos contidos e o desenvolvemento da súa 

capacidade de investigación e razoamento. 

- En todo caso, fomentarase unha actitude de respecto cara as diferenzas que uns alumnos/as 

presenten respecto dos demais. 

 



 

 

 

 

No caso de existir alumnos con necesidades educativas especiais serán atendidos 

individualmente mediante plans de actuación específicos elaborados polo profesorado en 

colaboración co departamento de orientación. 

 

13. Concreción dos elementos transversais 
 
A economía transcende a categoría de ciencia racional e está presente en multitude de trazos e comportamentos 

humanos. Os temas son: 

 

- A educación moral e cívica 

- A educación para a paz 

- A educación para a saúde 

- A educación para a igualdade dos sexos 

- A educación medio-ambiental 

- A educación do consumidor. 

 

Estes temas son tratados con amplitude ao longo do currículo de 2º e analizaremos a continuación cada un deles. 

 

Os principios básicos da educación moral e cívica das persoas céntranse no respecto cara ás opinións dos 

demais, e permiten que poida desenvolverse unha adecuada convivencia en sociedade dos seres humanos. Ao 

longo de todo o texto reflíctese unha serie de valores que sensibilizan aos mozos con determinadas cuestións. Así, 

desde o principio resáltase que a Economía da empresa é unha ciencia social que está sometida a xuízos de 

valor; e denúncianse determinados feitos económicos que perturban a convivencia: a economía mergullada, 

as discriminacións laborais, o enriquecemento ilícito, …. Estes asuntos son tratados desde unha perspectiva 

que permite aos alumnos e ás alumnas comprender a necesidade de resolver os conflitos que poidan xurdir en aras 

de lograr unha convivencia satisfactoria de todos os grupos afectados. En todos os contidos que fan 

referencia á educación moral e cívica preténdese que o alumnado mantéñase afastado das posturas 

intransixentes e radicais que por desgraza son tan frecuentes na actualidade entre determinados grupos sociais. 

 

A educación para a paz queda reflectida convenientemente ao longo do texto. En concreto, no tema 2 e 9 sobre 

lexislación mercantil e fiscal, indícase que a actividade económica desenvólvese dentro do marco do Dereito, o que 

garante o cumprimento da lexislación vixente en materia de fiscalidade, o que garante un sistema de solidariedade 

coas clases menos favorecidas desde o punto de vista económico. 

 

A educación para a saúde recóllese con especial atención no tema 5, no que se fai especial fincapé nas 

medidas de seguridade e hixiene no traballo. Así mesmo estúdanse técnicas de procura de emprego 

(elaboración de currículo, entrevista persoal, ….) como medio de atopar un traballo e saír da situación que xera o 

desemprego así como dos efectos que produce o desemprego de longa duración. Con estes valores preténdese 

que os alumnos e as alumnas sexan conscientes da necesidade de coidar da súa propia saúde e da dos 

demais. A actividade económica debe respectar en todo momento o benestar das persoas, e nunca 

deben situarse os intereses lucrativos das empresas por encima da saúde dos individuos. Neste aspecto, é 

fundamental que o alumnado se conciencie da necesidade urxente de conservar en óptimas condicións a nosa  



 

 

 

 

 

contorna natural como único medio de garantir unhas adecuadas condicións sanitarias para os futuros habitantes 

do noso planeta. 

 

A educación medio - ambiental recóllese de xeito explícito no tema 6 e 7, no área de produción ao estudar 

a relación estreita que teñen a actividade económica e o medio ambiente e como o medio ambiente proporciona os 

recursos necesarios para a produción de bens e asimila os residuos. É importante que os alumnos e 

alumnas entendan que este intercambio ha de estar regulado dentro dun marco xeral que promueva o 

sostenimiento da actividade produtiva co mínimo deterioro medioambiental, han de ser conscientes do custo social 

da produción ao estudar as externalidades e en leste mesmo tema destácanse os efectos nocivos que ten sobre a 

saúde humana o deterioro progresivo do medio ambiente. 

 

A educación para a igualdade entre os sexos vén contemplada permanentemente ao longo do texto. Así, por 

exemplo, no tema 5, ao enumerar as funcións do departamento de recursos humanos, destácase o feito da 

non discriminación en función do sexo. Tamén ao falar do desemprego destácase a maior incidencia do mesmo 

entre as mulleres. En definitiva, en toda a obra recóllese a necesidade dunha participación igualitaria na 

actividade económica de homes e mulleres. A transmisión destes valores ao alumnado foi un obxectivo prioritario 

dos autores e autoras ao elaborar os contidos. Con iso preténdese contribuír a que vaian desaparecendo 

paulatinamente as desigualdades que aínda persisten no noso país entre os homes e as mulleres en canto a 

oportunidades laborais, acceso á educación, representación en cargos de responsabilidade dentro da empresa, 

etc., grazas a que as novas xeracións de mozas asuman como natural a igualdade entre os sexos a través dos 

contidos presentes na súa educación. 

 

Con respecto á educación do consumidor, realízanse múltiples referencias: consumo responsable e sen 

despilfarros, a publicidade como creadora de necesidades, algunhas veces superfluas, e a defensa dun consumo 

responsable estúdase no tema 8 ao falar do área comercial e do marketing. A actividade consumista é un feito 

cotián nas economías occidentais; de feito, constitúe a base do sistema capitalista. Para evitar os desaxustes que  

provoca o consumismo desaforado, é imprescindible contrarrestalo mediante unha educación tendente a 

fomentar un consumo responsable, que teña como premisa fundamental o feito de que o consumo nunca debe 

constituír un fin en si mesmo, senón unicamente un medio para alcanzar outras metas máis elevadas. Na 

sociedade actual, os individuos atópanse en moitos casos indefensos ante as mensaxes que incitan ao 

consumismo, sobre todo a través da publicidade, que acentúan os seus efectos nos máis novos. Esta situación só 

se pode combater desde a transmisión duns contidos que inclúan a educación no consumo. 

 

14. Accións de acorde co proxecto lector 

 
O longo do curso, tense previsto para favorecer o fomento da lectura: 

 

- Lectura de textos económicos e posterior debata na aula. Ao longo do curso, co avance das unidades 

didácticas, facilitarase ao alumno/a diversos textos para a súa lectura en clase en voz alta con 

paradas breves nas que se pedirá ao alumno/a un resumo do lido ata ese momento. O obxectivo é 

que o alumno asimile e comprenda o que le á vez que ofai. 

-    Uso de Prensa económica: xornais e revistas especializadas en temas económicos.(Emprendedores, 

Nova Economía, Vida Económica,Expansión, Cinco Días, ) 

Lectura dos artigos extraídos para despois explicar e debater en clase e intentar que os  



 

 

 

 

alumnos vexan a economía como algo práctico e cércano, que se familiaricen cos termos económicos 

utilizados e á vez adquiran o gusto e a curiosidade pola lectura deste tipo de prensa. Esta 

actividade tamén pode realizarse na aula de informática, mediante a procura en internet. 

 

- Taller de prensa. Pedirase aos alumnos a exposición na aula de diversas noticias económicas 

seleccionadas polo alumno. Con esta actividade preténdese que o alumno aprenda a traballar en 

grupo, a expresarse en público e a fomentar a lectura de textos de tipoeconómico. 

 
- Libros sobre temas económicos. propoñerase a lectura de varios libros relacionados coa materia, 

entre os que  pode citarse: 

 

• "La empresa explicada de forma sencilla" Paco López 

• “ El vendedor de tiempo” Fernando Trías de Bes 

• “El economista camuflado” ( Tlm Hartford) 

• “Descubre el economista que llevas dentro “ (Tyler Cowen) 

• "50 cosas que hay que saber sobre economía" Edmun Conway. 

• "Homo Economicus" Anxo Penalonga 

• "El economista camuflado" Tim Harford 

• "Generación de modelos de negocio" 

• "Inteligencia emocional" Daniel Goleman 

• "La economía de mercado" José Luis San Pedro 

• “Astérix, Obelix y Compañía" 

• "¿Quién se ha comido mi queso? 

 
15. Materiais e recursos didácticos 

 
Libro de texto: Economía de Empresa 2º de bacharelato da editorial Mc Grall Hill, autor: José 

Alfaro,Clara González e Montserrat Pina. 

 
As exposicións en clase complementaranse cuns apuntes entregados aos alumnos/as, e con outros 

manuais, como son: Economía da Empresa(Editorial Anaya, Editex, Algaida , Baía, e SM). 

 
Tamén se fai uso de diferentes recursos didácticos que complementan o currículo. Os distintos materiais 

didácticos son: 
 

• Lectura de textos breves sobre cuestións ou temas de economía. 

• Uso de Prensa económica: xornais e revistas especializadas en temas económicos. 

Lectura e análise de artigos extraídos para explicar e debater en clase e intentar que os 

alumnos vexan a economía como algo práctico e cércano (Emprendedores, Nova 

Economía, Vida Económica,Expansión, Cinco Días, ) 

• Dicionarios económicos. 

• Guións de apoio do profesor. 



 

 

 

 

• Documentais e outros recursos audiovisuais relacionados co mundo económico. 

• Preparación de transparencias en Power-point. 

• Equipos informáticos (ordenadores, proxector, pantalla) 

• Software (power point, navegador de internet, Excel, open office) 

• Uso de imaxes para a súa reflexión sobre algún caso. 

• Anuarios estadísticos. 

• Textos legais 

• Algunhas Webs interesantes para consultar:www.ipyme.org, 

www.europages.es,www.ecomur.com,www.ecobachillerato.com,www.econoaula.com, 

www.crearempresas.com, www.icex.es, www.camaras.org, www.ine.es, 

www.ciberconta.unizar.é, www.meh.es, www.expansión.com, .... 

 Encerado pizarra dixital 

 

Ademais estará a disposición dos alumnos/as toda a bibliografía, documentación e outros recursos  existentes no 

departamento de economía, biblioteca, etc. 

 

16. Actividades complementarias e extraescolares 
 
Teñen como finalidade completar o estudo da materia, integrándolles totalmente no proceso metodolóxico de 

ensino, co fin de facilitar aos alumnos/as a compresión e conceptos económicos, ver problemas económicos 

relacionados co contexto sociocultural no que se atopan inmersos. 

 

O departamento de economía propón as seguintes actividades, aínda que sempre en función do proceso do 

ensino aprendizaxe dos alumnos/as e da dispoñibilidade do tempo, e poden estar suxeitas a variacións.: 

 

• Visita concertada a unha empresa, a ser posible Inditex. Esta actividade permitirá ao 

alumnado ver as diferentes áreas funcionais da empresa, as súas funcións, a súa 

organización por departamentos, e un sinfín de aspectos relacionados co mundo empresarial. 

Tras a visita, o alumno/a deberá facer un traballo detallado en que se reflicto o observado, coas 

súas percepcións e conclusións sobre a mesma.

 

• Asistencia a conferencia, charlas relacionadas co mundo económico.

 

• Visita al Banco de España na Coruña

 

 

 

 

 

 

http://www.ipyme.org/
http://www.ecomur.com/
http://www.ecomur.com/
http://www.ecobachillerato.com/
http://www.crearempresas.com/
http://www.icex.es/
http://www.camaras.org/
http://www.ine.es/
http://www.meh.es/


 

 

 


 

17. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das 

programacións didácticas en relación cos resultados 

académicos e procesos de mellora 
 

A programación didáctica debe ser considerada un marco orientativo, aberto e susceptible de modificacións 

ó longo do curso académico, na procura do máximo rendemento e sen esquecer a atención á 

diversidade do alumnado ou a calquera outra necesidade especial que xurda no centro ou no seu entorno. 

 

O currículo de Bacharelato establece que “os profesores avaliarán tanto a aprendizaxe como os procesos de 

ensino dos estudantes e a súa práctica docente. 

 

Desde unha perspectiva ampla, a avaliación da propia programación levarase a cabo en tres momentos diferentes: 

 
o A verificación de que a planificación se fixo correctamente e as unidades de 

programación especificáronse con todos os elementos curriculares prescritivos 

incluídos. 

 

o O segundo momento refírese á reorientación continua derivada da 

aplicación na aula da programación didáctica. O profesor, en coordinación co 

equipo didáctico e dentro dos órganos de coordinación docente, analizará a 

adecuación da programación didáctica ao contexto específico do grupo-clase. 

Partindo desta análise, estableceranse as medidas de mellora que se consideren 

oportunas. As opinións dos estudantes a través das súas autoavaliacións ou 

compartidas son tamén unha referencia importante para unha avaliación máis 

participativa e compartida do proceso de ensino e aprendizaxe. 

 

o Finalmente, despois da aplicación completa da programación, cando haxa unha 

mellor perspectiva, completarase cos resultados das avaliacións internas e 

externas dos alumnos. Así mesmo, avaliaranse os resultados da proba final de 

Bacharelato de cada alumno, as causas de o mesmo e adoptaranse, se procede, as 

propostas de reforzo e mellora que se consideren necesarias. 

 

A conxunción dos tres momentos xerá suficiente información fiable e válida para facer xuízos 

de valor que apoien a función formativa da avaliación e permitan, se é necesario, redireccionar e 

mellorar os horarios, os seus procesos de aplicación e os resultados de a súa posta en 

marcha. 

 

Despois do proceso de autoavaliación (no que a escala de observación para a avaliación 

do desempeño do profesorado proposta na sección e será especialmente útil), definirase un plan 

de mellora ligado aos indicadores que obtiveron puntuacións máis baixas no instrumento de 

avaliación. , co que se busca mellorar os resultados académicos dos estudantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Carballo, 28 de Outubro de 2022 

 
A Xefa do departamento 

     Fdo.:  Mª Elena Antolínez Felipe 
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