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1. Introdución 
 

O currículo de esta materia, contido no Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a 

ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia incorpora os 

obxectivos, contidos e criterios de avaliación recollidos no Real decreto 1467/2007, do 2 de 

novembro que establece a estrutura do bacharelato e fixa as súas ensinanzas mínimas, 

complementado cos aspectos que a experiencia e a peculiaridades do tecido empresarial galego, e a 

propia práctica educativa, aconsellan incorporar. 

 

A materia céntrase na empresa como realidade fundamental da sociedade contemporánea    co 

obxectivo fundamental de analiza-lo propio concepto de empresa, así como as variables do seu 

contorno (económico, legal, formativo, tecnolóxico, ...), que contribúen a que esta desenvolva a súa 

actividade dunha maneira determinada, e de facer un percorrido polas diversas áreas de actividade 

(produción , comercialización, financiamento, organización) para obter unha visión o máis completa 

posible da realidade empresarial. 

 

A actuación da empresa contemplarase nun sistema económico concreto, a economía de mercado, 

que condiciona as relacións entre os principais axentes económicos, e cunha tecnoloxía en 

permanente desenvolvemento, cos que mantén unha constante iteración. 

 

Economía da empresa é unha aproximación á realidade empresarial entendida desde un enfoque 

amplo, tanto por atender á comprensión dos mecanismos internos que a moven coma polas súas 

interrelacións coa sociedade. O mundo da empresa está presente a diario  nos medios de 

comunicación, forma parte da vida de millóns de persoas  e repercute en  todos os fogares. Por outro 

lado, a empresa é unha entidade en constante  transformación  que se adapta aos sucesivos cambios 

sociais, tecnolóxicos, políticos etc., innovacións que, pola súa vez, xeran progresos sociais, pero 

tamén inconvenientes e incertezas que deben ser valoradas en cada caso. 

 

A sociedade esixe cada vez con máis forza das empresas que teñan actuacións respectuosas co medio 

natural, cos dereitos dos traballadores e traballadoras, coa seguranza e hixiene no traballo, coa libre 

competencia, que eviten a deficiente ou enganosa información  en  produtos etc. Ademais, preténdese 

inculcar a alumnos e alumnas unha actitude crítica sobre aspectos da realidade social e empresarial, 

tales como o consumismo exacerbado, a desigualdade na distribución das rendas, a degradación 

ambiental e o esgotamento dos recursos debido ao crecemento económico e mais o fenómeno da 

globalización. 

 

A Economía da empresa introduce o alumnado no ámbito con que se vai  relacionar ao  longo da súa 

vida. O alumnado, nun futuro máis ou menos próximo, pasará a formar parte dunha empresa, 

promovéndoa, ou do traballo asalariado, polo que coñecer o funcionamento do mundo empresarial 

en todos os seus ámbitos vaille facilitar a súa incorporación á vida laboral e serviralle para ser capaz 

de recoñecer todas as facetas do sistema en que se vai inserir. 

 

Os contidos da materia estrutúranse en oito bloques. Os dous primeiros bloques consideran   a 

empresa desde un punto de vista global e relacionado coa súa función social. Así, analízase a súa 

intervención na sociedade como xeradora de riqueza, pero tamén se atende á responsabilidade social 

dos seus actos, sen esquecer o crecemento das multinacionais e a competencia global e mais o papel 

das PEME e das cooperativas na realidade galega. 

 

Os cinco bloques seguintes xiran arredor das diferentes áreas funcionais da empresa. Así, o terceiro 

afecta primordialmente á empresa entendida como organización. De aí que moitos dos seus contidos 
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sexan aplicables a calquera estrutura organizativa máis alá da súa finalidade, empresarial ou non. 

Abórdanse aspectos relativos á dirección, planificación e toma de decisións, incluíndo a xestión do 

factor humano. No bloque cuarto estúdase o tema da produción e da súa rendibilidade, valorando os 

seus efectos sobre o contorno. 

 

Os contidos dos bloques quinto e sexto refírense á xestión da información que a empresa xera, tanto 

no sentido comercial coma no estritamente empresarial, derivado das súas  obrigas contables e 

fiscais. Así, abórdase o modo en que unha empresa crea unha determinada imaxe tanto propia coma 

dos seus produtos e os efectos sociais dalgunhas prácticas empresariais neste ámbito. Posteriormente, 

a análise céntrase no xeito en que a empresa xestiona a información das súas propias actividades 

destinada a servir de base de decisións ou informar as persoas e institucións interesadas, como 

accionistas, traballadores, acredores ou o propio Estado 

 

Os dous últimos bloques introducen a xestión dos proxectos na empresa. O proxecto empresarial 

pretende especialmente globalizar os contidos da materia e afianzar a iniciativa emprendedora, xa 

estimulada na etapa da ESO coa materia de Obradoiro de iniciativas emprendedoras, como unha 

alternativa viable de desenvolvemento persoal e profesional. 

 

 

2. Obxectivos 

2.1. Obxectivos xerais da área/materia na etapa 
 

O bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles 

permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir  unha  conciencia cívica 

responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, 

así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

 

b)  Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma 

e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 

familiares e sociais. 

 

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. 
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e)  Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

 

f)  Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g)  Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

 

h)  Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento 

e na mellora do seu contorno social. 

 

i)  Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 

básicas propias da modalidade elixida. 

 

l)  Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao 

cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente 

e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

 

m)  Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 

en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

 

n)  Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural. 

 

ñ)  Utilizar a educación física e o 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. 
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2.2. Obxectivos xerais da área/materia no nivel. 
 

A materia de Economía da empresa contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 

capacidades que lles permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir  unha  conciencia cívica 

responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, 

así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

 

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. 

 

g)  Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

 

h)  Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento 

e na mellora do seu contorno social. 

 

i)  Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 

básicas propias da modalidade elixida. 

 

l)  Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións 

de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do 

territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 

en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

p)  Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.
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3. Secuencia de contidos. 

3.1. Secuenciación dos contidos da área/materia nos distintos niveis da etapa. 

3.2. Contidos mínimos esixibles para a superación do nivel. 

 

Estándares de aprendizaxe 1ª ev 2ª ev 3ª ev Grao mínimo para a consecución da materia. 

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

 
  

▪ 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. 

▪ EEB1.1.2. 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   

▪ 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   

▪ 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   ▪ 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. 

▪ EEB1.2.2. 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   

▪ 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   

▪ B2.1. Identificar e analizar as estratexias de crecemento e as 
decisións tomadas polas empresas, tendo en consideración 
as características do marco global en que actúan. ▪ EEB2.1.2. Valora o crecemento da empresa como estratexia competitiva e relaciona as economías de escala coa dimensión óptima da 

empresa. 
X   
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Estándares de aprendizaxe 1ª ev 2ª ev 3ª ev Grao mínimo para a consecución da materia. 

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

X   

▪ 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   

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

▪ 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. 

▪ EEB3.1.2. 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   
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Estándares de aprendizaxe 1ª ev 2ª ev 3ª ev Grao mínimo para a consecución da materia. 

▪ 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   

▪ 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   

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

▪ 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   

▪ 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   

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

▪ EEB4.2.2. 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   

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

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

▪ EEB4.3.2. Valora as existencias en almacén mediante diferentes métodos. 
X   
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Estándares de aprendizaxe 1ª ev 2ª ev 3ª ev Grao mínimo para a consecución da materia. 

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

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

▪ 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. 

▪ EEB5.1.2. 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  

▪ 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 

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

  X 
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Estándares de aprendizaxe 1ª ev 2ª ev 3ª ev Grao mínimo para a consecución da materia. 

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

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

▪ 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 

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

▪ EEB61.10. 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 ▪ B6.2. Recoñecer a importancia do cumprimento das obrigas 

fiscais e explicar os impostos que afectan as empresas. 
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Estándares de aprendizaxe 1ª ev 2ª ev 3ª ev Grao mínimo para a consecución da materia. 

▪ 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 

▪ 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. 

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

▪ 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 
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Estándares de aprendizaxe 1ª ev 2ª ev 3ª ev Grao mínimo para a consecución da materia. 

▪ 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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4. Competencias básicas. 

 

4.1. Selección das competencias básicas ás que a área/materia pode contribuír. 

 
Competencia de comunicación lingüística CCL 

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

 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. 

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

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

ambiental. 

 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. 

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

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

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

 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. 

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

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía CMCCT 

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

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

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

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

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

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

 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. 

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

 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. 

 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. 

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

 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. 

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

 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. 

 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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. 

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

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

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

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

mailto:ies.pazo.merce@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iespazomerce/


 

14 
 

Ramal 3, Tortoreos                                 
36449 - AS NEVES 
Tlf: 886 110 110   
ies.pazo.merce@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iespazomerce/ 

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

 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. 

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

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

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

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

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

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

 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. 

 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. 

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

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

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

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

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

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

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

Competencia dixital CD 

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

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

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

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

 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 
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xeito global. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

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

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

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

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

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

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

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

 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. 

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

 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. 

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

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

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

 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. 

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

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

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

Competencia de aprender a aprender CAA 

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

 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. 

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

 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. 

 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Competencias sociais e cívicas CSC 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

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

ambiental. 

 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. 

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

 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. 

 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. 

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

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

 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. 

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

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

Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 

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

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

 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. 

 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. 

 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. 

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

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

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

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

 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. 

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

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

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

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

 EEB6.1.1. Recoñece os elementos patrimoniais e a función que teñen asignada. 
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 EEB6.1.5. Propón medidas correctoras axeitadas en caso de se detectar desaxustes patrimoniais ou financeiros. 

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

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

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

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

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

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

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

 EEB7.1.9. Identifica e describe os ciclos da actividade da empresa e as súas fases. 
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5. Métodos pedagóxicos: estratexias de ensino e aprendizaxe, de animación 

á lectura e desenvolvemento da expresión oral e escrita. 

 
“A metodoloxía didáctica é o conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e 

planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a 

aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos”. 

 

ASPECTOS METODOLÓXICOS REFERIDOS Á ACCIÓN DO DOCENTE 

 

ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS XERAIS: De acordo co Anexo II da Orde 

ECD/65/2015, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios 

de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato, as 

orientacións metodolóxicas xerais consideradas son: 

 

A utilización de metodoloxías activas para potenciar a motivación polo aprendizaxe de 

competencias, facilitando a implicación do alumnado e a adquisición e uso de coñecementos en 

situacións reais, xerando aprendizaxes  duradeiros. 

 

O apoio en estruturas de aprendizaxe cooperativo, de xeito que a través da resolución conxunta 

das tarefas, os membros do grupo coñezan as estratexias utilizadas polos seus compañeiros e poidan 

aplicalas a situacións similares. 

 

O emprego de estratexias interactivas son as máis adecuadas para un proceso de ensino e 

aprendizaxe competencial, ó permitir compartir e construír o coñecemento e dinamizar a sesión de 

clase mediante o intercambio colectivo de ideas. 

 

O desenvolvemento do traballo por proxectos, especialmente relevante para o aprendizaxe por 

competencias, basease na proposta dun plan de acción co que se busca  acadar un determinado 

resultado práctico. Pretende axudar ó alumnado a organizar o seu pensamento favorecendo  a 

reflexión, a crítica, a elaboración de hipóteses e a investigación a través dun proceso no que cada 

un é responsable do seu aprendizaxe, aplicando os seus coñecementos e habilidades a proxectos 

reais. 

 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

Estratexias expositivas. Consisten na presentación ós alumnos dunha serie de acontecementos 

por parte do docente. A explicación realizarase mediante a achega de documentos e artigos de 

prensa, presentacións, exemplos … 
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Estratexias de indagación. Consiste en que o alumno realice, co apoio da guía do profesor, o 

aprendizaxe pola súa conta. As técnicas didácticas concretas poden ser moi variadas como: 

realización de traballos de investigación tanto persoal coma por grupos e posteriormente expoñer 

diante dos compañeiros e do profesor: estudio de casos reais, debates sobre temas económicos de 

actualidade,  

 

Co propósito de introducir elementos innovadores para o desenvolvemento das competencias clave, 

esta programación recolle estratexias metodolóxicas activas: 

 Flipped Classroom (FC). Ó “flippear” a clase, trasládase fora de ela a exposición de contidos 

(niveles cognitivos máis baixos) nun formato atractivo para os alumnos e vinculado co seu 

dominio dixital (documentos, presentacións ou vídeos online). O alumno pode revisar os 

contidos tantas veces como considere necesarias. 

 

 Traballo por proxectos, o desenvolvemento da tarefa partindo dos contidos que traballemos,  

elaborando murais interactivos a través de ferramentas dixitais. 

 

 Aprendizaxe cooperativo (AC). Segundo Johnson, Johnson & Holubec (1999), trátase do 

emprego didáctico de grupos reducidos nos que os alumnos traballan xuntos para maximizar o 

seu propio aprendizaxe e o aprendizaxe dos demais.  

 

 Aprendizaxe baseado en problemas (ABP). Baseáse no principio de usar problemas coma 

punto de partida para a adquisición e integración dos novos coñecementos. Na programación 

traballarase a través das actividades plantexadas. 

 

 Aprendizaxe baseado no pensamento. Destaca a metacognición, é dicir, a capacidade para 

pensar sobre o noso pensamento.  

 

 Alfabetización en medios de comunicación. Competencia para acceder, analizar, avaliar e 

crear mensaxes en diferentes formatos mediáticos, profundizando así, no aprendizaxe por 

competencias. Proxectaranse no aula, analizaranse e debateranse diferentes películas 

relacionadas con temas económicos. 

ACTUACIÓN DO ALUMNADO: ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE. 

En termos máis sinxelos, unha actividade de ensino e aprendizaxe é un procedemento para facilitar 

o coñecemento nos estudantes (Cooper, 1999). 
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De acordo co Decreto do currículo, as actividades deberán deseñarse de xeito que permitan a 

adquisición eficaz e integrada das competencias clave, é dicir, que permitan ó alumnado avanzar 

cara os resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia clave ó mesmo tempo. 

 

ACTIVIDADES LECTIVAS 

Iniciais: son as que serven para comezar o curso e os contidos que se impartiran ó longo da unidade 

didáctica.  

 

Desenvolvemento: Serven para que os alumnos poidan poñer en práctica os coñecementos 

adquiridos. Pódense realizar como tarefa para o fogar ou ben facelas de forma conxunta ou 

individual no aula. 

 Actividades resoltas e actividades propostas: Resolución de baterías de exercicios que axuden 

a reforzar os contidos. 

 Lectura económica: Lectura crítica e razoada de artigos de prensa co fin de acercar ó alumnado 

á actualidade económica. 

 A economía en vídeo e no cine: Ollar vídeos facilita o análise e a práctica. 

  

Finais: coma síntese e repaso e comprobación de progreso do ensino. 

 Síntese e repaso. 

 Comprobación de progreso. 

 

6. Recursos didácticos: materiais curriculares, libros de texto, medidas para 

o uso das TIC. 

 
Os recursos didácticos son os instrumentos usados polo profesor e/ou alumno e serven para levar 

a cabo o proceso de ensino e aprendizaxe, ademais de realizar as tarefas.  

 

Recursos materiais: Os materiais son un medio ó servizo do educador que planifica a acción 

didáctica para acadar aprendizaxes significativos. Os recursos son cada día máis numerosos, 

debemos ter unha serie de criterios que nos faciliten a súa elección: 

 

1. Criterios prácticos: facilidade de acceso e de uso, durabilidade e polivalencia. 

 

2. Características propias do recurso: 

 Características formais: presentación, deseño, ilustracións … inflúen na capacidade para 

atraer a atención e motivar o interese de cara a súa utilización. 
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 Características dos contidos: estrutura dos contidos, claridade de exposición con exemplos 

reais que ilustran a teoría, formulacións sinxelas … 

 

3. Criterios psicopedagóxicos: adecuación dos contidos, metodoloxía e actividades á 

programación e ós intereses e capacidades dos alumnos. 

 

Tendo en conta estes criterios, os recursos materiais seleccionados son : 

 Guía didáctica da materia: documento que recolle os elementos máis importantes da 

programación e que serve de orientación para o estudante. 

 Manual didáctico: “Economía de la empresa.”: 2º Bachillerato, Serie Analiza, Editorial 

Santillana. ISBN: 978-84-680-3320-4. 

 Ferramentas web 2.0: trátase de aportar ó aula unha experiencia integral, actual e adecuada 

para que os alumnos asocien o uso das TIC con unha práctica útil e divertida para o 

aprendizaxe da materia.  

 Abalarmóvil: aplicación móbil na que pais, nais e titores legais do alumno matriculado poden 

consultar cualificacións, xustificar faltas, concertar cita co titor… 

 Aula virtual: espazo para compartir as tarefas realizadas. 

Recursos persoais: A complexa labor do docente require a integración de coñecementos de índole 

sociolóxica, para asegurar que os alumnos cheguen a ser membros activos da sociedade; de índole 

pedagóxica, para asegurar unha fundamentación teórica sólida con posibilidade de ser levada á 

práctica educativa; de índole psicolóxica, para asegurar unha adaptación ó alumnado coñecendo 

cales son as súas capacidades; de índole epistemolóxica, para a formación actualizada e coherente. 

 

O traballo dos departamentos de coordinación pedagóxica e o Consello Escolar e a participación 

das familias é fundamental no desenvolvemento da proposta didáctica.  

 

7. Avaliación 
 

A avaliación permite coñecer se os alumnos logran os obxectivos e adquiren as competencias 

clave. No Decreto 86/2015, no artigo 33.2: “A avaliación da aprendizaxe será continua e 

diferenciada segundo as materias, terá un carácter formativo e será un instrumento para a mellora 

tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe”. Artigo 33.1: “Os referentes para 

a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas 

avaliacións continua e final das materias, serán os criterios de avaliación e estándares de 

aprendizaxe”. 
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Tanto os criterios coma os estándares, defínense no Decreto 86/2015 artigo 2.3: “Criterios de 

avaliación son o referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo 

que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en competencias, 

e responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina.” “Estándares de aprendizaxe 

avaliables: especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de 

aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada 

disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o 

logro alcanzado. Contribúen ó  deseño de probas estandarizadas e comparables”. 

 

AVALIACIÓN DO PROCESO DE APRENDIZAXE 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Os criterios utilizados correspóndense cos desenvoltos no 

Decreto 86/2015 e divídense en estándares que son de obrigado cumprimento e supoñen a 

avaliación obxectiva do alumnado. Dado ó elevado número de criterios e estándares, a 

cualificación levarase a cabo a través dunha folla de Excel. Realizarase unha proba escrita por 

bloque temático. 

 

AVALIACIÓN DO ALUMNADO 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: 

1. Avaliación inicial: Necesaria no comezo de curso para detectar o nivel de coñecementos e no 

comezo de cada Unidade para detectar as ideas previas.  

 

2. Avaliación formativa ou procesual: (Cualificación das avaliacións). 

A cualificación de cada avaliación é a suma da cualificación dos estándares correspondentes. Para 

superar a avaliación débese alcanzar como mínimo unha cualificación de avaliación de cinco 

puntos sobre dez. Son negativas as inferiores a cinco puntos. Se calculada a cualificación de 

avaliación, o resultado é inferior a cinco puntos, o alumno poderá presentarse ós procesos de 

recuperación de avaliación cos estándares cualificados cun desempeño inferior a cinco puntos 

sobre dez. Dado que a cualificación que se debe poñer no boletín é un número enteiro, farase o 

redondeo á parte enteira ó rebasar as dúas terceiras partes do punto, é dicir, o 0,67 puntos. 

 

3. Avaliación final ou sumativa: (Cualificación ordinaria e final). 

 CUALIFICACIÓN ORDINARIA: calcularase coma a media aritmética das cualificacións de 

avaliación, tendo en conta a recuperación da avaliación se é o caso. Se o alumno obtén unha 

cualificación ordinaria igual ou superior a cinco puntos, terá superada a materia. Se o alumno 

obtén unha cualificación ordinaria inferior ós cinco puntos, terá non superada a materia, debendo 

examinarse na convocatoria extraordinaria. 
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 CUALIFICACIÓN FINAL: calcularase coma a media aritmética das cualificacións das 

avaliacións, tendo en conta a recuperación extraordinaria se é o caso. Se o alumno obtén unha 

cualificación final igual ou superior a cinco puntos sobre dez, considerarase superada a materia. 

Se o alumno obtén unha cualificación final inferior a cinco puntos sobre dez, considerarase coma 

non superada a materia. 

 

O alumno que non se presente a unha proba escrita ordinaria, deberá xustificar a falta en tempo e 

forma (tres días desde a súa incorporación), para poder realizar a proba. Se a falta de asistencia non 

é xustificada debidamente, non poderá realizar a proba pertinente.  Cando se produza a falta de 

asistencia á proba extraordinaria, considerarase coma non presentado. 

 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN: Os mecanismos de recuperación son as ferramentas 

utilizadas polo docente para favorecer a superación do proceso de avaliación do alumnado que non 

superara positivamente as avaliacións pertinentes. 

 

 Probas de recuperación ordinaria. O alumno que obtivera unha cualificación inferior a cinco 

en calquera avaliación, poderá superar os estándares non acadados, cas probas escritas de 

recuperación ordinaria. Realizarase unha proba de recuperación ordinaria por avaliación. 

Se o alumno se presenta á recuperación ordinaria, a cualificación máxima que pode obter na 

proba realizada é dun cinco sobre dez. 

 

 Proba de recuperación extraordinaria. O alumno que non logre unha cualificación positiva na 

cualificación ordinaria deberá realizar a proba extraordinaria dos estándares suspensos e o 

profesor pode esixir a presentación de exercicios ou traballos a través dos plans de reforzo 

educativo. 
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Ponderación da cualificación final de cada avaliación 

 Probas escritas  100% 

 Total  100 % 

Para superar a materia é necesario obter coma mínimo cinco puntos sobre dez nas probas escritas. 

As probas escritas que non acaden coma mínimo tres puntos sobre dez, non farán media cas outras 

probas escritas da avaliación e deberase repetir esa parte. 

Os resultados obtidos nas probas escritas compoñen o total da cualificación final. 

Ó presentarse o alumnado á recuperación ordinaria e/ou extraordinaria, a máxima cualificación 

que poden obter é dun cinco sobre dez. 

Ó presentarse o alumnado á recuperación ordinaria e/ou extraordinaria, terase soamente en conta 

a cualificación acadada na recuperación realizada. 

As faltas ortográficas penalizan cunha décima (0,1) sobre a cualificación da proba. 

 

AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA 

O propósito é dispoñer de información relevante para analizar de forma crítica a propia intervención 

educativa e tomar decisións ó respecto para mellorar. Compararase ademáis a programación 

didáctica ca evolución real da mesma. 

PROCECEMENTOS DE AVALIACIÓN: Seguiranse procedementos de autoavaliación e terase 

en conta a opinión do alumnado continuamente. Nos momentos de avaliación sumativa do 

alumnado serán importantes para valorar da labor docente nos resultados. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 Cuestionario Post-avaliación para o alumnado.  

 Cuestionario Post-avaliación para o docente. 

 

ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN Ó COVID: 

O procedemento de avaliación é o planificado para o desenvolvemento presencial do proceso ensino 

aprendizaxe. No caso de que as circunstancias obriguen a pasar  a un formato semipresencial ou 

non presencial, a avaliación levarase a cabo do seguinte xeito: 

 As probas escritas continúan tendo unha ponderación do 100 % da cualificación de cada 

avaliación no caso de que o cambio da modalidade presencial a outra semipresencial ou 

non presencial, se produza unha vez comezada a avaliación e sempre e cando, se fixera 

cando menos unha proba escrita das programadas por avaliación. 

 Se tendo realizada unha proba escrita das dúas programadas por avaliación, cámbiase a 

modalidade presencial por unha semipresencial ou non presencial, a cualificación que se 

terá en conta para ponderar a parte das probas escritas, será a realizada presencialmente. 

mailto:ies.pazo.merce@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iespazomerce/


 

26 
 

Ramal 3, Tortoreos                                 
36449 - AS NEVES 
Tlf: 886 110 110   
ies.pazo.merce@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iespazomerce/ 

No caso de que o alumnado non acadara un mínimo de cinco sobre dez sobre esa proba 

escrita, non terá superada a avaliación e poderá recuperala ben no final de curso dun xeito 

presencial (se se permite) ou ven telemáticamente. 

 No caso de que pasemos da modalidade presencial á modalidade semipresencial ou non 

presencial e non se fixera ningunha proba escrita, a avaliación calificarase en base ós 

traballos non presenciais. 

 

 

8. Plans de traballo para a recuperación de materia pendentes. 

 
O alumnado presente no segundo curso de bacharelato na materia de Economía da Empresa, ten 

superada a materia do curso anterior na súa maioría, quedando pendente soamente  a unha persoa. 

Para recuperar debe  realizar unha proba escrita sobre  as avaliacións pendentes. 

 

9. Educación en valores e temas transversais. 
 

O Decreto 86/2015, no seu artigo 4 establece distintos elementos transversais: a comprensión 

lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da 

comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional.  

 

Fomento da lectura e da expresión oral e escrita: Para cada unha das unidades didácticas 

propóñense actividades con procedencia de distintas fontes de información: periódicos dixitais, 

revista “Emprendedores” ou extractos de libros de contidos económicos.  

 

Comunicación audiovisual: Trátase de potenciar  a comprensión e análise de materiais 

audiovisuais a través da visualización de vídeos que se poden atopar na rede.  

 

Uso das TICs, educación cívica e constitucional: O compromiso da materia basease no 

coñecemento e respecto polos valores constitucionais de liberdade, xustiza, igualdade e pluralismo 

político, con especial atención ós dereitos e deberes fundamentais: igualdade anta a lei, dereito á 

vida, liberdade relixiosa, ideolóxica, persoal e de expresión,  dereito á educación,  ó traballo… A 

educación cívica e constitucional desenvolverase de xeito interdisciplinar. Así o establece a Orde 

ECD/65/2015, do 21 de xaneiro: “Dado que o aprendizaxe baseado en competencias caracterízase 

pola súa transversalidade, o seu dinamismo e o seu carácter integral, o proceso de ensino e 

aprendizaxe competencial debe abordarse desde todas as áreas de coñecemento e por parte 

das diversas instancias que conforman a comunidade educativa”.  

mailto:ies.pazo.merce@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iespazomerce/


 

27 
 

Ramal 3, Tortoreos                                 
36449 - AS NEVES 
Tlf: 886 110 110   
ies.pazo.merce@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iespazomerce/ 

 

O emprendemento: Traballarase a Alfabetización en medios de comunicación e analizarase a 

actividade emprendedora.  

Aval. Cartel Celebración Eixo temático 

1
ª 

 

 

Día da Declaración 

Universal dos 

Dereitos Humanos. 

Identificación das 

externalidades das 

multinacionais. 

2
ª 

 

 

Día Internacional da 

Muller. 

Desigualdade entre 

mulleres e homes. 

3
ª 

 

 

Día de Europa 
Valoración da etapa 

europea de España. 

 

10. Medidas de atención á diversidade: reforzos, apoios, agrupamentos 

específicos, adaptacións curriculares, programa de diversificación curricular. 

 
O alumnado do presente curso escolar non presenta dificultades aparentes para levar a cabo o 

proceso de ensino aprendizaxe que require este segundo ciclo da ESO. De ser o caso e previamente 

acordado co Departamento de Orientación, levaranse a cabo aquelas medidas ordinarias e/ou 

extraordinarias que sexan precisas. 

 

11. Actividades complementarias e extraescolares. 

 
Dadas as circunstancias excepcionais que sufre a nosa sociedade actualmente, desde o 

departamento de Economía levaranse a cabo actividades relacionadas con visitas a empresas e 

charlas divulgativas relacionadas ca economía e o emprendemento, sempre e cando as autoridades 

sanitarias posibiliten ditas actuacións. 
 
 

 

DIEGO TORREIRA LUIS, DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DO IES PAZO DA MERCÉ, 

CURSO 2021-2022. 
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