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1.INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 
O currículo de esta asignatura, 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 (producción , comercialización , financiación, 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 exixe 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, 
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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 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. 
 
Os elementos do currículo da asignatura contidos no antedito decreto son os seguintes: 
 
2.OBXECTIVOS XERAIS 
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 
parao 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. 
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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. 
 

3.CRITERIOS METODOLÓXICOS 
 
Proponse seguir unha metodoloxía en que a materia sirva para descubrir problemas 
empresariais relacionados co contexto sociocultural en que se atope o alumnado, con 
especial referencia á realidade local ou galega en xeral. Preténdese a realización de 
pequenas investigacións do contorno para que o seu estudo resulte máis próximo e útil. 
 
Para o desenvolvemento do currículo da materia poderán drealizarse, entre outras, as 
seguintes estratexias: 
 
-Obtención de información de empresas a partir de fontes externas (prensa escrita, estudos 
estatísticos, enquisas, bases de datos, visitas a empresas, informes económicos) e de fontes 
internas (rexistros contables, informes internos, balances e contas de resultados), tanto por 
medio de soportes tradicionais como informáticos. 
 
-Rexistro, tratamento, interpretación e representación de información relevante no ámbito 
da empresa e posterior transmisión desta con diferentes soportes, con especial atención ao 
uso das TIC. 
 
-Análise, simulación e resolución de casos no mundo empresarial: identificación da 
situación e dos seus elementos, selección de conceptos e técnicas para a súa aplicación na 
análise do caso, elaboración de conclusións e selección das decisións que se van tomar así 
como avaliación final das decisións tomadas, sendo conscientes da dimensión ética que 
comporta a toma de decisións. 
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-Planificación dun proxecto de iniciativa empresarial: busca, valoración e selección de 
ideas, planificación do proxecto, análise do contorno xeral e específico, análise interna e 
estudo da viabilidade económica e financeira do proxecto. 
 
-Realización de traballos de investigación escolar facendo especial fincapé na necesidade 
de organización, planificación, execución e avaliación dos resultados acadados, valorando a 
necesidade de crear equipos de traballo que cooperen e creen sinerxías positivas para o 
conxunto. 
 
 
As clases basearanse nas explicacións da profesora dos contidos anteriormente sinalados, 
con referencias ós coñecementos adquiridos no pasado curso na área de Economía, e ós que 
poden adquirir por si mesmos da observación do entorno e da súa participación nas 
relacións económicas como consumidor, futuro traballador ou empresario, cidadán 
beneficiario duns bens públicos, etc. 
 
Trataráse de dar un enfoque práctico, actualizado e vinculado ó entorno inmediato do 
alumno, utilizando material contido na prensa diaria de ámbito local e estatal, para a 
realización dos exercicios e o analizando casos prácticos a partir de empresas galegas. A 
partir dunha introducción na que se relacionará cada unidades cos conceptos aprendidos e 
os procedementos utilizados nas unidades anteriores, realizarase una explicación teórica do 
conxunto, apoiada na utilización de esquemas, gráficos. En todo este proceso plantexaránse 
preguntas ó conxunto da clase óu individualizadas, para comprobar la comprensión do 
exposto. 
 
Os contidos apoiaranse en instrumentos de análise matemático e estatístico, como soporte 
da información e como expresión das relacións económicas, á nivel do alumno. Proporanse 
lecturas e análise de textos de contido económico a partir de un guión proposto polo 
profesor, teranse en conta as orientacións dadas polo grupo de traballo que elabora as 
PAAU. 
 
Os contidos procedimentais impartiranse mediante a realización na aula dos procedementos 
que recollen, primeiro pola profesora, e despois individualmente polos alumnos, 
preferiblemente na aula, e, se fóra necesario, na casa, a partir de exercicios similares ós 
propostos nas probas de selectividade en cursos anteriores. Levarase un seguimento da 
caderno de traballo do alumno, e se valorará o rigor, a puntualidade na realización das 
actividades e a presentación, 
 
En canto a aprendizaxe das actitudes, a profesora tratará de inducir no alumno espírito 
crítico á hora de analizar as os comportamentos e as relacións económicas. 
 
 
4. PROGRAMACIÓN DE AULA 
 
BLOQUE 1: A EMPRESA E O ENTORNO 
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 CONTIDOS E OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS  OBXETIVOS 

• 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 

• .B1.5. Contorno da empresa. 

• B1.6. Responsabilidade social e ambiental da 
empresa. 

• B1.7. Funcionamento e creación de valor. 

• a 

• d 

• h 

• i 

• l 

• m 

• p 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
 

Criterios Estándares 

• 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. 

 

• 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. 

• EEB1.1.4. 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. 

• 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. 

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

• EEB1.1.1. • CD 

• CMCCT 

• CSIE 

• EEB1.1.2. • CD 

• CMCCT 

• EEB1.1.3. • CAA 

• CD 

• CMCCT 

• EEB1.1.4. • CCL 

• CSIEE 

• EEB1.2.1. • CD 

• CMCCT 

• CSC 

• CSIEE 

• EEB1.2.2 • CD 

• CSC 

• CSIEE 

• EEB1.2.3 • CSC 

• CSIEE 

 

BLOQUE 2. DESENVOLVEMENTO DA EMPRESA 
 
2.1CONTIDOS E OBXETIVOS 

 

CONTIDOS OBXECTIVOS 

• B2.1. Localización e dimensión empresarial. • d 

• B2.2. Estratexias de crecemento interno e externo. • i 

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

• m 
• 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.  

cidadanía. 
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 CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
 

Criterios Estándares 

• 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. 

• EEB2.1.5. 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. 

• 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 

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

 COMPETENCIAS CLAVE 
• EEB2.1.1 • CCL 

• CMCCT 

• EEB2.1.2. • CD 

• CMCCT 

• CSIEE 

• EEB2.1.3. • CCL 

• CMCCT 

• CSIEE 

• EEB2.1.4. • CAA 

• CD 

• CMCCT 

• EEB2.1.5. • CSC 

• CSIEE 
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• EEB2.1.6 • CCL 

• CSC 

• CMCCT 

• EEB2.1.7. • CD 

• CMCCT 

• CSC 

 

BLOQUE 3. ORGANIZACIÓN E DIRECCIÓN DA EMPRESA 
 
 CONTIDOS E OBXETIVOS 

CONTIDOS OBXETIVOS 

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

• i 
• B3.2. Funcións básicas da dirección. 

• l 
• B3.3. Planificación e toma de decisións 
estratéxicas. 

• B3.4. Organización formal e informal da  empresa: 

• m 

• p 

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.  

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
CRITERIOS ESTANDARES´ 

• 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. 

• EEB3.1.4. 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. 

 
 
 

 
• 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. 

• EEB3.1.5.  Aplica  os  seus  coñecementos  a  unha 
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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. 

 COMPETENCIAS CLAVE 

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

• 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. 

• CCL 

• CMCCT 

• CSIEE 

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

• CD 

• CMCCT 

• CSIEE 

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

• CAA 

• CD 

• CSC 

• CSIEE 

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

• CAA 

• CMCCT 

• CSIEE 

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

• CAA 

• CSC 

• CSIEE 

 
 

BLOQUE 4. A FUNCIÓN PRODUTIVA 
 
 CONTIDOS E OBXETIVOS 

Contidos Obxetivos 

• B4.1. Produción e proceso produtivo. • a 

• B4.2.   Función   de   produción.   Produtividade   e • i 
eficiencia 

• l 
• B4.3. Investigación, desenvolvemento e innovación 
(I+D+i)  como  elementos  clave  para  o     cambio 

• m 

tecnolóxico    e    a    mellora    da  competitividade  
empresarial.  
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• B4.4. Custos: clasificación e cálculo dos custos na 
empresa. 

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

• i 

• l 

• m 

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

• i 

• l 

• m 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES 
Criterios Estándares 

• 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. 

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

• 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. 

• 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. 

• EEB4.2.4. 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. 

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

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



Programación de aula de Economía da empresa  

14 

 

 

 
 

 COMPETENCIAS CLAVE 

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

• CD 

• CMCCT 

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

• 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. 

• CAA 

• CMCCT 

• CSC 

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

• CD 

• CMCCT 

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

• CD 

• CMCCT 

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

• 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. 

• CMCCT 

• CSIEE 

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

• CD 

• CMCCT 

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

• CD 

• CMCCT 

• 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 
 
 CONTIDOS E OBXETIVOS 

Contidos Obxetivos 

• B5.1. Departamento comercial da empresa 

• B5.2. Concepto e clases de mercado. 

• B5.3. Técnicas de investigación de mercados. 

• d 

• h 

• i 
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 CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
Criterios Estándares 

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

• 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. 

 
 
 

 
• 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 

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

 COMPETENCIAS CLAVE 
Estándares CC 

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

• CSIEE 

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

• CAA 

• CD 

• CMCCT 

• EEB5.1.3. Interpreta e valora estratexias de 
márketing, incorporando nesa valoración 

• CD 

• CMCCT 

• 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. 

• l 

• m
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consideracións de carácter ético, social e 
ambiental. 

• CSC 

• CSIEE 

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

• CCL 

• CMCCT 

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

• CD 

• CMCCT 

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

• CD 

• CMCCT 

• CSC 

• 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 
 
 CONTIDOS E OBXECTIVOS 

Contidos Obxetivos 

• 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. 

• d 

• g 

• h 

• i 

• l 

• m 

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

• 

• c 

• d 

• h 

• i 

• l 

• m 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
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Criterios Estándares 

• 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. 

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

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

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

• 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. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

• 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. 

• 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. 

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

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

 

6.4COMPETENCIAS CLAVES 

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

• CMCCT 

• CSIEE 

• EEB6.1.2. Identifica, valora e clasifica os bens,   os • CMCCT 
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dereitos e as 
patrimoniais. 

obrigas da empresa en masas  

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

• CAA 

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

• CMCCT 

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

• 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. 

• CMCCT 

• CD 

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

• CMCCT 

• CSIEE 

• EEB6.1.8. 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. 

• CD 

• CMCCT 

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

• CD 

• CMCCT 

• CSIEE 

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

• CMCCT 

• CSIEE 

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

• CCL 

• CMCCT 

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

• CSC 

 

BLOQUE 7. A FUNCIÓN FINANCEIRA 

 
 CONTIDOS E OBXECTIVOS 

 

Contidos Obxectivos 

• B7.1. Estrutura económica e financeira da empresa. • d 
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 CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
Criterios Estándares 

• 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. 

• EEB7.1.7. 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. 

• 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. 

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

 COMPETENCIAS CLAVE 

 

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

• CD 

• CSIEE 

• CMCCT 

• 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. 

• g 

• i 

• l 

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

• CD 

• CMCCT 

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

• CCL 

• CMCCT 

• EEB7.1.4. Analiza, nun suposto concreto de 
financiamento externo, as 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. 

• CAA 

• CMCCT 

• CSIEE 

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

• CMCCT 

• CSIEE 

• EEB7.1.7. 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. 

• CD 

• CMCCT 

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

• CCL 

• CMCCT 

• CSIEE 

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

• CMCCT 

• CAA 

• CD 

 

5. ACTITUDES, VALORES E NORMAS 

• 1. Iniciativa na búsqueda autónoma de información utilizando a prensa  diaria e 
Internet. 

• 2. Interese polo correcto uso dos termos e dos conceptos económicos á  hora de 
formular opinións sobre fenómenos ou problemas de actualidade. 

• 3. Ser capaz de transmitir información con rigor, empregando a terminoloxía e 
os conceptos aprendidos 

• 4. Curiosidade por comprender as informacións económicas dos medios de 
comunicación. 
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• 5. Análise comparativa e valoración crítica das informacións que aparecen nos 
diferentes medios de comunicación social dobre un mesmo feito, diferenciando entre datos, 
opinións e prediccións. 

• 6. Valoración das repercusións sociais das actividades económicas,  e  da  
dificultade de compatibilizar o crecemento económico co desenvolvemento sustentable. 

• 7. Desenvolvimento dunha actitude crítica fronte as inxustizas socias e as 
desigualdades económicas existentes no mundo 

• 8. Capacidade para ter unha visión crítica das consecuencias da publicidade, as 
técnicas abusivas de consumo e os seus efectos sobre a calidade de vida das persoas. 

• 9. Actitude de comprensión e interese polos problemas  derivados  da  
globalización, nas economías en vias de desenvolvemento e na galega e española. 

• 10. Valoración do ambiente como un sistema no que repercuten as actividades 
económicas. 

• 11. Interese por formar opinións propias  sobre  cuestións  polémicas  de  
actualidade. 

• 12. Predisposición favorable ó traballo en equipo, sendo capaces de abordar de 
forma autónoma o estudio dos problemas do seu entorno e de realizar investigacións de 
carácter económico-social 

• 13. Valoración do potencial doa diversos sectores da economía  galega  nunha  
óptica de desenvolvemento sustentable 

6.METODOLOXÍA 

A partir dunha introducción, ou dunha sinxela proba inicial, na que se relacionará cada 
unidade cos conceptos aprendidos e os procedementos utilizados nas unidades anteriores, 
realizaranse as explicacións teóricas necesarias por parte da profesora. Teráse en conta que 
se trata dunha materia que se presenta ós alumnos por primeira vez, aínda que posúen 
unhan formación de base das áreas de humanidades correspondentes á ESO. Así mesmo 
será importante partir da propia experiencia dos estudiantes que dispoñen dunha grande 
cantidade de referencias no entorno e que poden constatar por si mesmos a importancia dos 
diferentes aspectos da economía na mera observación do contexto en que se desenvolven  
ou pola súa participación nas relacións económicas como consumidores, futuros 
traballadores ou empresarios, cidadáns beneficiarios duns bens públicos, etc. As clases 
apoiaranse na utilización de esquemas, gráficos, material de prensa, etc. En todo este 
proceso plantearanse preguntas ó conxunto da clase ou de xeito individualizado, para 
comprobar a comprensión do exposto. 

Trátase de dar un enfoque práctico, actualizado e vinculado ó entorno inmediato do  
alumno, utilizando material contido na prensa diaria de ámbito local e estatal, pero cun 
enfoque global dos problemas económicos. Os contidos apoiaranse en instrumentos de 
análise matemático e estatístico, como soporte da información e como expresión das 
relacións económicas, sempre tendo en conta os niveis do alumnado. Proporanse lecturas  e 
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análises de textos de contido económico da máxima actualidade. Este enfoque práctico se 
procurarán no contido das actividades e no momento e a oportunidade da súa realización: A 
cumplimentación da declaración da renda, nos impresos e prazos reais, o coñecemento do 
tecido empresarial do galego e seguemento da actualidade das empresas galegas e 
españolas, e as referencias ao entorno mais proximo en todas as atividades propostas, ainda 
que boa parte dos contidos basearanse na obtención e tratamento de información relativa á 
economía galega e española, en Internet non disporemos da aula multimedia, polo que o 
alumnado utilizará as conexiona a Internet da bibilioteca fóra do horario de clase o una súa 
casa 

• Os procedementos realizaránse na clase, primeiro pola profesora, e despois 
individualmente ou en pequenos grupos polos alumnos, preferiblemente na aula, e, se fóra 
necesario, na casa. Seán recollidos no Levarase un seguimento do caderno de traballo do 
alumno, e se valorará o rigor, a puntualidade na realización das actividades e a presentación 
e organización das mesmas. Será obligatorio o caderno de traballo no que o alumnado 
recollerá problemas, gráficos, esquemas, e outras actividades realizadas na aula. 

• En canto a aprendizaxe das actitudes, as profesoras tratarán de incluilos nas 
diferentes unidades didácticas, de xeito transversal, na medida que todas as unidades 
programadas permiten: espírito crítico á hora de analizar os comportamentos e as relacións 
económicas, curiosidades e interese por coñecer o entorno económico, manexo preciso dos 
términos e conceptos, etc. 

• As actividades que realizarán alumnos e alumnas serán as propostas no libro de  
texto e similares para facilitar a comprensión e o afianzamento dos contidos. Estas 
actividades realizaránse na aula o una casa, nun caderno de traballo que será seguido e 
avaliado polas porofesoras e tido en conta na avaliación final. 

• Ao final de cada tema proporáse unha actividade de reflexión e debate para o 
aprendizaje das competencias de comunicación, e a competencia social e cidadán realizada 
en grupo na aula. 

• A autonomía, a iniciativa persoal e a competencia de aprender a aprender, se 
axudará a conquerir, mediante as actividades do tipo “aprende na rede” que incorpora cada 
tema do libro de texto. Proporáse ao alumnado a búsca de determinada información, nas 
páxinas web oficiais de organismos nacionais, galegos e internacionais e de empresas, e a 
súa entrega nun informe elaborado polo alumno e debidamente presentado. Esta actividade 
será tida en conta na avaliación. 

• Para aqueles alumnos que ó longo do curso o precisen, proporánse como actividades 
de reforzo, para unha adecuada apredizaxe dos contidos da materia, as actividades de 
análise e comprensión propostas polo libro de texto e aoutras similares, a realizar na aula e 
na casa . Serán de mesmo tipo e grado de dificultade que as propostas con carácter xeral, 
pero a profesora prestará un apoio máis personalizado aós alumnos. 

7.RECURSOS 

• Libro de texto: : Economía de la empresa2º de Bachillerato. EditSantillana 
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Prensa diaria 

Recursos na rede 
• www.migualdald.es 
• Informes anuais sobre o estado do mundo do Worldwatch Institute: 
www.worldwatch.org/ 
• Portal especializado no ensino da economía en Bacharelato: www.ecomur.com 
• Enciclopedia e biblioteca virtual www.eumed.net 
• Páxina web do Instituto Nacional de Estatística www.ine.es 
• ARDAN: Base de datos sobre as empresas galegas 
• Instituto Nacional de Estadística www.ine.es 
• Instituto Galego de Estatística www.ige.es 
• Prensa diaria 
• Máis exercicios e recursos en www.profes.net 
• Para analizar a marcha de mercados reais: www.agroprecios.com 
• Informes interanuais das principais variables macroeconómicas: 
www.economyweb.com 

• Portal especializado no ensino da economía en Bacharelato: 
www.ecobachillerato.com 

• Directorio especializado en información sobre o sector público na rede: 
www.admiweb.org 
• Síntese de indicadores do Banco de España: en www.bde.es 
• Confederación Española de Caixas de Aforros: www.ceca.es 

• Web de divulgación económica: www.econolandia.es 

• Portal do Ministerio de Economía e Facenda: www.meh.es 
• Portal do Tesouro Público: www.tesoro.es 
• Portal da Comisión Nacional do Mercado de Valores: www.cnmv.es 
• Páxina do Banco de España: www.bde.es 
• Páxina da Organización Mundial do Comercio: www.wto.org 
• Fondo Monetario Internacional: www.imf.org 
Páxina da Unión Europea: http://europa.eu/index_es.htm 
• Informes anuais sobre o estado do mundo do Worldwatch Institute: 
www.worldwatch.org/ 
• Páxina da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico: 
www.ocde.org 
• Páxina da Unión Europea: http://europa.eu/index_es.htm 
• Páxina da Organización Mundial do Comercio: www.wto.org 
• Fondo Monetario Internacional: www.imf.org 

 

8.TEMPORALIZACIÓN 
 
Cada Unidade desarrollaráse nas horas lectivas –incluíndo nese tempo as horas que se 
dedican a controles escritos ou de avaliación– que se relacionan: 
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BLOQUE 1.A empresa 

• 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. 

• B1.5. Contorno da empresa. 

• B1.6. Responsabilidade social e ambiental da empresa. 

• B1.7. Funcionamento e creación de valor 

 
 
 
 

10 

Bloque 2. Desenvolvemento da empresa 

• B2.1. Localización e dimensión empresarial. 

• B2.2. Estratexias de crecemento interno e externo. 

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

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

• B2.5. Internacionalización, competencia global e tecnoloxía. 

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

 
 
 
 

10 

Bloque 3. Organización e dirección da empresa 

• 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. 

 
 
 
 
 

20 

Bloque 4. A función produtiva 

• 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. 

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

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

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

 
 
 
 
 

25 
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Bloque 5. A función comercial da empresa 

• 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. 

 
 
 
 

20 

Bloque 6. A información na empresa 

• 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. 

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

 
 
 
 

20 

Bloque 7. A función financeira 

• 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. 

 
 
 
 

15 

 
TOTAL 

 
120 

 

 
1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

BLOQUE 1 
BLOQUE 2 
BLOQUE 3 

BLOQUE 4 
BLOQUE 5 

BLOQUE 6 
BLOQUE 7 

 

9.AVALIACIÓN E PROMOCIÓN 
 
Contidos Mínimos 
 
A empresa. 
-A empresa, as empresarias e os empresarios. 
-Clasificación, elementos, funcións e obxectivos da empresa. 
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-Análise do marco xurídico que regula a actividade empresarial: normas mercantís, laborais 
e fiscais. As diferentes formas xurídicas das empresas. 
-Funcionamento e creación de valor nas empresas. As diferentes áreas de actividade. 
-Influencia do contorno xeral e específico na empresa. 
-Valoración da responsabilidade social e ambiental da empresa. 
 
Desenvolvemento da empresa. 
-Análise dos factores de localización e dimensión da empresa. 
-Consideración da importancia das PEME e das súas estratexias de mercado. 
-Estratexias de crecemento interno e externo. 
-A internacionalización, a competencia global, a influencia do desenvolvemento das 
tecnoloxías da información e da comunicación nas empresas. 
-Identificación dos aspectos positivos e negativos da empresa multinacional. 
-Consideración da importancia das cooperativas como motores de desenvolvemento 
económico e social. 
 
Organización e dirección da empresa. 
-A división técnica do traballo e a necesidade de organización no mercado actual. 
-Funcións básicas da dirección. 
-Planificación e toma de decisións estratéxicas. 
-Deseño e análise da estrutura da organización formal e informal. 
-Os sistemas de xestión da calidade na empresa. 
-A xestión dos recursos humanos e a súa incidencia na motivación. 
-O contrato de traballo. Dereitos e obrigas das traballadoras e dos traballadores. A 
conciliación da vida laboral e familiar. 
-A importancia da seguranza e hixiene no traballo. A prevención dos riscos laborais. 
-Os conflitos de intereses e as súas vías de negociación. 
 
A función produtiva. 
-Proceso produtivo, eficiencia e produtividade. 
-Importancia da innovación tecnolóxica: I+D+i. 
-Custos: clasificación e cálculo dos custos na empresa. 
-Análise custo-beneficio. Cálculo e interpretación do limiar de rendibilidade da empresa. 
-Os inventarios, o seu custo e os diferentes métodos de xestión. 
-Programación, avaliación e control de proxectos. 
-Valoración das externalidades da produción. 
 
A función comercial da empresa. 
-Concepto e clases de mercado. 
-A investigación de mercados. 
-Análise do consumidor e segmentación de mercados. 
-Variables da marketing-mix e elaboración de estratexias. 
-Estratexias de mercadotecnia e ética empresarial. 
-Aplicación á mercadotecnia das tecnoloxías da información e da comunicación. 
 
A información na empresa. 
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-Obrigas contables da empresa. 
-A composición do patrimonio e a súa valoración. 
-As contas anuais e a imaxe fiel. 
-Elaboración do balance e da conta de perdas e ganancias abreviados. 
-Análise e interpretación da información contable: principais ratios económico-financeiras. 
 
A función financeira. 
-Estrutura económica e financeira da empresa. 
-O ciclo económico e o período medio de maduración. 
-Concepto e clases de investimento. 
-Valoración e selección de proxectos de investimento: métodos estáticos e dinámicos. 
-Recursos financeiros da empresa. 
-Análise de fontes alternativas de financiamento interno e externo. 
 
 
Contidos comúns. 
 
-Recoñecemento da grande importancia do papel desempeñado polas empresas e polos 
empresarios no mundo actual. Aplicación á realidade galega. 
 
-Asimilación da situación de cambio permanente que obriga a un continuo proceso de 
adaptación, que exixe o dinamismo do marco en que desenvolven a súa actuación as 
empresas e que presenta especial relevancia na formación profesional dos recursos 
humanos. Destacada referencia á denominada nova economía. 
 
-Valoración da contradición entre as repercusións positivas e negativas da actividade 
económico-empresarial, especialmente no medio, no mundo do traballo, no consumo e na 
calidade de vida. 
 
-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). 
 
 

Criterios de Avaliación 
 
� Coñecer e interpreta-las distintas funcións da empresa, sinalando e as súas 
interrelacións, valorando a súa contribución segundo o tipo de empresa 
� Clasifica-los diferentes tipos de empresas, sinalando os seus trazos diferenciais e 
analiza-las vantaxes e inconvenientes da maior ou menor dimensión da empresa e do seu 
carácter público e privado. 
� Explica- las distintas teorías que definen a condición de empresario. 
� Describi-los diferentes tipos de obxectivos que poda plantexarse unha empresa. 
� Caracteriza-las áreas de actividade da empresa, sinalando as súas relacións, 
interdependencias e o seu distinto peso e importancia segundo o tipo de empresa 
� Describir dunha forma sinxela o funcionamento dunha empresa. Representa-lo ciclo 
completo do funcionamento da empresa 
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� Describi-los diferentes factores do entorno da empresa que condicionan o seu 
funcionamento. 
� Enumerar e explicar brevemente os diferentes axentes económicos cos que a 
empresa interactiva de forma directa. 
� Saber calcular a cota de mercado que corresponde a unha empresa dentro dun sector 
de actividade. 
� Identificar e explica- las diferentes barreiras de entrada que unha empresa quede 
encontrar ó intentar abordar un novo mercado. 
• Distinguir os obxectivos que persigue unha empresa industrial dos que persigue 
unha comercial ou de servicios con respecto á localización de ambos tipos de empresas. 
• Enumerar e explica- los factores de localización industrial e os factores de 
localización comercial e de servicios. 
• Explica- los criterios que habitualmente utilízanse para medi-la dimensión das 
empresas. 
• Explica- las vantaxes e inconvenientes, así como as relacións de 
complementariedade, da grande empresa en relación ás pemes. 
• Describi-las distintas vías que ten a empresa para crecer. 
• Describir o proceso de formación do valor engadido como xerme desencadeante da 
integración vertical nas empresas. 
• Describir que é a integración vertical nas empresas e coñecer as súas vantaxes e 
inconvenientes 
• Explica- las principais modalidades de concentración e asociación empresarial. 
• Sinala- las principais características dunha empresa multinacional. 
• Describir as estratexias básicas que a empresa adopta para alcanzar vantaxes 
competitivas. 
• Explica- los ámbitos de responsabilidade social da empresa. 
• Coñece-lo marco legal básico da empresa. 
• Explicar que é unha patente e que é a marca dun producto. 
• Enumerar e coñecer as leis que garanten ó funcionamento do mercado dende o  
punto de vista da competencia. 
• Analizar os tributos e os seus elementos básicos. 
• Clasificar os impostos segundo se establece nos presupostos do Estado e segundo a 
súa progresividade. 
• Describi-las diferencias esenciais entre as diferentes formas de empresa en canto ó 
número de socios, formas de acceso á propiedade, responsabilidade fronte a terceiros, o 
goberno e a representación das empresas. 
• Explicar que é unha acción, as súas distintas clases e os dereitos que confire  aos 
seus propietarios. 
• Distinguir as diferencias entre as empresas de economía social, e as empresas 
personalistas e capitalistas. 
• Identifica- las diferencias que hai entre unha sociedade anónima e unha de 
responsabilidade limitada. 
• Explicar o proceso de ampliación de capital que se leva a cabo nunha sociedade 
anónima 
• Comprender en qué consiste a prima de emisión e o dereito de subscrición 
preferente. 
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• Describir as diferentes funcións e capacidades que debe ter a dirección, 
diferenciando unhas doutras. 
• Describir as diferencias existentes entre as distintas clases de organigramas. 
• Explicar cáles son las vantaxes e os inconvenientes de cada unha das formas 
organizativas existentes. 
• Escoller un criterio de departamentalización adecuado para unha determinada 
empresa. 
• Explicar a necesidade e as funcións que cumpre a organización nunha empresa 
determinada. 
• Articular distintos tipos de control ante unha situación determinada. 
� Explica-la organización adoptada pola empresa e as súas posibles modificacións en 
función do contorno no que desenvolve a súa actividade e das innovacións tecnolóxicas. 
� Describi-la estructura organizativa dunha empresa tipo, así como os estilos de 
dirección, canles de comunicación e información, grao de participación na toma de 
decisións, organización formal e informal que se poidan dar. 
• Sinalar as principais características que ten a área de producción. 
• Utilizar os conceptos de eficiencia técnica e eficiencia económica para analizar dous 
procesos productivos diferentes. 
• A partires de datos aportados sobre supostos sinxelos calcular a productividade dos 
diversos factores. 
• Distinguir entre custos fixos e variables e representalos graficamente xunto ca curva 
de ingresos, identificando as zonas de perdas e as zonas de ganancias que aparecen. 
• A partires dos datos que se aporten calcular o tamaño óptimo de pedido segundo o 
modelo de Wilson. 
� Analiza-las principais características do mercado, e explicar, a partir delas, as 
posibles políticas de mercadotencia que se van a adoptar 
• Describir o ciclo de vida dun producto coñecido. 
• Explicar os diferentes sistemas de determinación de prezos que se poden utilizar. 
• Escoller a canle de distribución máis adecuada para un determinado producto. 
• Deseñar unha estratexia de comunicación para a promoción dun producto e unha 
empresa. 
• Seleccionar o tipo de contratación máis adecuado para casos particulares. 
• Analiza los dereitos e deberes básicos do traballador. 
• Sinalar as principais características da autofinanciación. 
• Describir as fontes de financiamento allea a curto e a medio e longo prazo. 
• Identificar as diferencias que existen entre accións e obrigacións. 
• Valorar distintos proxectos de investimento sinxelos e xustificar razoadamente a 
selección da alternativa máis vantaxosa 
• Calcular a taxa interna de rendibilidade (TIR) dunha inversión e decidir a súa 
aceptación ou rexeitamento. 
• Seleccionar entre varias inversións aquela que segundo o prazo de recuperación  
sexa a máis interesante. 
• Explicar o concepto de amortización e as causas que orixinan a depreciación dos 
equipos. 
• Calcular o  neto patrimonial dun balance tipo. 
• Describir as diferentes formas de valorar un elemento patrimonial da empresa. 
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� Identifica-los elementos patrimoniais, ser capar de agrupalos nas súas masas 
respectivas, e interpreta-lo sentido económico e financeiro de cada un dos seus epígrafes 
� Valora-los elementos patrimoniais a través dos sistemas mais comúns: FIFO, Prezo 
Medio Ponderado. Identificación e cálculo dos custos máis elementais que teñen lugar 
nunha empresa, así como a súa representación gráfica. 
� Diferencia-las posibles fontes de financiamento nun suposto sinxelo, e razoa-la 
elección máis axeitada. 
� Identifica-los datos máis relevantes do balance e da conta de perdas e ganancias 
dunha empresa, explica-lo seu significado e diagnostica-la súa situación a partir da 
información obtida 
• Aplicando os coñecementos adquiridos, calcular a partir do balance, o fondo de 
manobra dunha empresa e interpretar o resultado obtido. 
• Explicar as diferentes ratios que se utilizan para detectar equilibrios e desequilibrios 
financeiros. 
• Saber interpretar os resultados obtidos ó aplicar un análise de ratios ó balance dunha 
empresa. 
• Describir as fases do ciclo de explotación dunha empresa e calcular o período medio 
de maduración da mesma. 
• Explicar as diferencias que hai entre a suspensión de pagos e a quebra, e diferenciar 
os diferentes tipos de quebra. 
 
10. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
Os contidos correspondentes a toda la materia repartiranse ó longo das tres avaliacións 
recollidas no calendario do curso. 
No primeiro e segundo periodo de avaliación realizaránse  unha o duas probas escritas 
sendo a cualificación correspondente á avaliación a nota media destas. No terceiro periodo 
de avaliación realizaráse un só exame. 
O calendario das probas axustaráse as datas de avaliación fixadas pola dirección na 
programación xeral do curso. 
A estructura das probas  tratará de combinar, na medida en que a secuencia do programa o 
permita, contidos teóricos e exercicios prácticos. 
Os alumnos que non aproben unha avaliación ou trimestre terán que realizar unha proba 
escrita de recuperación   
Se fóra necesario, por non conseguir unha cualificación superior a 5 na convocatoria de 
xuño, acudir á convocatoria de setembro, a proba escrita a realizar, para aprobar a materia, 
versará sobre tódolos contidos impartidos ó longo do curso. 
 
11. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
As probas de avaliación constarán na medida que os contidos impartidos o permitan exercicios 
teóricos e prácticos. Haberá tres avaliacións 
En cada avaliación realizaránse:  
-probas escritas 
-resolución de prácticas-exercicios e cuestións na aula 
 
 
 



Programación de aula de Economía da empresa 

31 

cuc 

 

-traballos en equipo e individuais para entregar 
-actividades utilizando as TIC, según a programación. 
 
 
 
 
  
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
 
 
 
Para aporobar a avaliación a nota total terá que ser 5 o máis. 
Para o cálculo da nota terase en conta o seguinte: 
 -nota dos exames: 70% 
 -nota das actividades: 30% 
Non se farán medias si a nota de algún exame é inferior a 3. 
 
A nota final será a media aritmética das notas das dúas avaliacións. Non se fará media si 
nalgunha avaliación a nota é inferior a 3. 
 
Si a nota final é inferior a 5, o alumo terá dereito a facer un exame de recuperación de 
cada avaliación suspensa. Para o cálculo da nota final, farase a media aritmética das 
duas avaliacións, tendo en conta que é necesario un mínimo de 3 en cada avaliación 
para facer a media.  
Farase un traballo de elaboración de unha empresa imaxinaria elexida libremente polo 
alumno/a na que se irán apricando os contenidos teóricos e plasmándose na suposta empresa. 
En cada avaliación verase o traballo na empresa imaxinaria e contará un 10% da nota do 
trimestre. 
 
 Os exercicios prácticos terán unha puntuación máxima de 2,5 puntos cada un.
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As preguntas teóricas serán de dous tipos: a pregunta larga cunha puntuación máxima de 2 
nas que se valorará ademais dos coñecementos adquiridos, a precisión na utilización dos 
conceptos, a presentación e a orde na exposición, e a curta cunha puntuación de 0,75  
puntos na que se valorará a precisión e  a síntese . 
Para ter aprobada a materia na convocatoria de xuño, é necesario ter superadas alo menos 2 
avaliacións tendo na tercera delas unha cualificación superior ó 3.  Nesta  convocatoria 
terase en conta na cualificación final do alumno, a súa participación, a asistencia e a 
actitude na aula, a realización das tarefas propostas, a calidades na presentación e 
elaboración das tarefas a partir  e do seguimento do caderno de traballo. 
As actitudes que poñan de manifesto cualquier intento de fraude nun exame (copiar ou 
deixar copiar, polos diversos procedementos ao alcance do alumnado) supondrán a 
cualificación de 0 no mesmo. 
 
 
12.ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
Os alumnos que non acaden os obxectivos das unidades programadas, realizarán  
actividades de reforzo, na aula e/ou na casa, que se propoñan, do mesmo tipo das realizadas 
na aula pero, que versarán sobre os contidos mínimos contemplados neste documento. 
Nestas actividades o profesorado prestará unha atención personalizada ao alumnado. Non  
se realizarán probas específicas, agás unha proba escrita de recuperación de cada 
avaliación, ao alumnado que non acade unha avaliación positiva. 
Para o alumnado que cursa esta materia sin ter cursado Economía de 1º de Bacharelato, 
proporánselle actividades de reforzo referidas aos aspectos xerales da empresa que foron 
vistos en 1º e que a modo de repaso e introducción aparencen nas 4 primeiras unidades de 
2º. Seran actividades del tipo das propostas no libro de texto. 
 
13.AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

 
O alumnado de 2º de bacharelato que cursa a materia, foi informado dos elementos 
prescriptivos da programación: obxectivos, contidos mínimos e criterios de avaliación na 
primeira clase, e de que o texto completo da programación será colgado na páxina web do 
IES, na entrada correspondente ao Seminario de Economía. Así mesmo será entregada  
unha copia impresa ao equipo directivo, a quen corresponde ponela a disposición dos 
membros da comunidade educativa na forma que considere axeitada. 

 
14. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
A calificación otorgada na avaliación final ordinaria (xuño)  terá en conta: 
 
• Examen: suporá ata o 80% da calificación, según os instrumentos e criterios 

establecidos. 
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• Traballos: ata o 20% da calificación tendo en conta: o contido(50%), a presentación 

(20%) e a autonomía (30%). 

Se fóra necesario, por non conseguir unha cualificación de 5 na convocatoria de xuño, 

acudir á convocatoria de setembro, a proba escrita a realizar para aprobar a materia versará 

sobre tódolos contidos impartidos ó longo do curso.Será de contido teórico-práctico 

calificada sobre 10. 

As probas nas que o alumno/a utilice medios fraudulentos, como copiar de chuletas, do 

libro, de compañeiros, o similares, de xeito que non permitan facer unha valoración do que 

o alumno ten aprendido, seràn calificadas con 0 

15. PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN INICIAL E 

ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS NO 

BACHARELATO 

Ao alumnado de 2º de bacharelato, pasados de 2 a 3 semanas se lles pasará un cuestionario 

tipo test, para poder chegar a coñecer os seus coñecementos sobre o mundo económico en 

xeral. E tratar de acadar cáles son as súas ideas sobre a realidade socio-económica que os 

rodea, tendo en conta a implicación nas nosas vidas de dita  realidade.Asimesmo, 

proporanse na clase temas de debates actuais, no marco da política económica, para que o 

alumnado sepa posicionarse sobre cada un dos temas propostos. Tamèn poderase 

acompañar de documentais sobre os temas de interese. 

16. PROCEDEMENTO PARA O SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DAS 

MATERIAS PENDENTES 

Ao alumnado de 2º de bacharelato que teña a Economía de 1º pendente proporáselle a 

realización de ejercicios teórico-prácticos sobre os contidos mínimos da materia, e 

actividades de busca de información na Internet. 

Trimestralmente serán expostos no tabuleiro de anuncios de “Materias pendientes” os 

contidos de cada avaliación parcial e lles serán proporcionados materiais resumidos dos 

mesmos. 
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O caderno de traballos cos exercicios propostos será un instrumento importante de 

avaliación  que pode supoñer ata un 30% da calificación. 

Na hora semanal de atención a alumnado a profesora lles aclarará as dudas e resolverá as 

dificultades que lles poidan xurdir. 

Alumnado repetidor 
 
Serán propostas as actividades teórico prácticas .de reforzo que sexan necesarias na 

mesma hora de clase 

Estas actividades cinguiríanse, en todo caso aos coñecementos mínimos contidos nesta 

programación. 

17. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
Os alumnos que non acaden os obxectivos programados terán que realizar as probas de 

recuperación e as actividades de reforzo que a profesora determine, na aula e na casa, do 

mesmo tipo cas realizadas nas actividades propias de cada unidade, pero axustando o seu 

nivel ós contidos mínimos e os criterios de avaliación. 

18.PLAN LECTOR 
 
O decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de 

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia recolle entre o conxunto de obxectivos  

da materia : 

7. Interpretar as mensaxes, datos e informacións que aparecen nos medios de 

comunicacións e/ou internet sobre desaxustes económicos actuais e contrastar as medidas 

correctoras de política económica que se propoñen. Formular xuízos persoais sobre elas e 

comprender que as decisións implican, en ocasións, elixir entre obxectivos en parte 

contraditorios para os diferentes axentes económicos         . 

9. Abordar de maneira autónoma e razoada problemas económicos do contorno, utilizando 

os procedementos de indagación das ciencias sociais e diversas fontes e medios de 

información, en especial as tecnoloxías da información e comunicación. Trasladar esta 

reflexión ás situacións cotiás do contorno. 
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Para conquerir estes obxectivos proporánse en toda as unidades didácticas actividades da 

busca, obtención e análise de información relacionada cos contidos da mesma, en dous 

soportes: 

19. PLAN TIC 

As TICs. utilizaránse nesta materia en tres niveis: 

Como fonte de información actualizada para a realización das actividades propostas. É un 
complemento indispensábel do libro de texto para conquerir os obxectivos didácticos do 
curso. Utilizaráse tanto o da aula e da biblioteca, como o dos propios alumnos e alumnas 

Como ferramenta de traballo na elaboración das tarefas polo alumnado e como recurso 
educativo na aula para a presentación de documentais, bases de datos, gráficos e materiais 
de apoio á explicación das profesoras 

Como portal para a comunicación, entrega de materiais, aula virtual,... entre as profesoras e 
os alumnos e alumnas. 

O alumnado de 2º de bacharelato que cursa a materia, foi informado dos elementos 

prescriptivos da programación: obxectivos, contidos mínimos e criterios de avaliación na 

primeira clase, e de que o texto completo da programación será colgado na páxina web do 

IES, na entrada correspondente ao Seminario de Economía. Así mesmo será entregada  

unha copia impresa ao equipo directivo, a quen corresponde ponela a disposición dos 

membros da comunidade educativa na forma que considere axeitada 

20. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE 

ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 

 
Dentro do noso Departamento, faremos uso dunha serie de instrumentos que avaliarán o 
noso traballo dentro da aula, concretando catro aspectos fundamentais que nos serverán de 
axuda para reflexionar sobre a nosa práctica docente: 
• Planificación.Motivación do alumnado. 
• Desenvolvemento do ensino. 
• Seguimento e avaliación do proceso de ensino aprendizaxe. 
 
20.1PLANIFICACIÓN 
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• Programa a materia tendo en conta 
os estándares de aprendizaxe previstos nas 
leis educativas. 

• Programa a materia tendo en conta 
o tempo dispoñible para o seu 
desenvolvemento 

• Selecciona e secuencia de forma 
progresiva os contidos da programación de 
aula tendo en conta as particularidades de 
cada un dos grupos de estudantes. 

• Programa actividades e estratexias 
en función dos estándares de aprendizaxe. 

• Planifica as clases de modo 
flexible, preparando actividades e recursos 
axustados á programación de aula e ás 
necesidades e aos intereses do alumnado. 

• Establece os criterios, 
procedementos e os instrumentos de 
avaliación e autoevaluación para facer o 
seguimento do aprendizaxe dos seus 
alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANIFICACIÓN 

• Coordínase co profesorado doutros 
departamentos que poidan ter contidos 
afíns á súa materia. 

 

 
 MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 

 
 
 
 
 

 
INDICADORES 

 
 

MOTIVACIÓN DO 

� Proporciona un plan de traballo ao 
principio de cada unidade. 
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� Expón situacións que introduzan a 
unidade (lecturas, debates, diálogos…). 

� Relaciona as aprendizaxes con 
aplicacións reais ou coa súa 
funcionalidade. 

� Informa os progresos conseguidos 
e as dificultades atopadas. 

� Relaciona os contidos e as 
actividades cos intereses do alumnado. 

� Estimula a participación activa dos 
estudantes na clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALUMNADO 

� Promove a reflexión dos temas 
tratados. 

 

 DESENVOLVEMENTO DO ENSINO. 
 
 
 
 

 
INDICADORES 

� Resume as ideas fundamentais 
discutidas antes de pasar a unha nova 
unidade ou tema con mapas conceptuais, 
esquemas 

DESENVOLVEMENTO 
DO ENSINO 

� Cando introduce conceptos novos, 
relaciónaos, se é posible, cos xa 
coñecidos; intercala preguntas 
aclaratorias; pon exemplos... 



Programación de aula de Economía da empresa  

38 

 

 

 
 

� Ten predisposición para aclarar 
dúbidas e ofrecer asesorías dentro e fóra 
das clases. 

� Optimiza o tempo dispoñible para 
o desenvolvemento de cada unidade 
didáctica. 

� Utiliza axuda audiovisual ou 
doutro tipo para apoiar os contidos na 
aula. 

� Promove o traballo cooperativo e 
mantén unha comunicación fluída cos 
estudantes. 

� Desenvolve os contidos dunha 
forma ordenada e comprensible para os 
alumnos. 

� Expón actividades que permitan a 
adquisición dos estándares de aprendizaxe 
e as destrezas propias da etapa educativa. 

 

� Expón actividades grupales e 
individuais. 

 

20.4. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO 
APRENDIZAXE. 
 
 

INDICADORES 

• Realiza a avaliación inicial ao 
principio de curso para axustar a 
programación ao nivel dos estudantes. 

• Detecta os coñecementos previos 
de cada unidade didáctica. 

 
SEGUIMENTO E 
AVALIACIÓN DO 

PROCESO DE ENSINO 
APRENDIZAXE. 

• Revisa, con frecuencia, os 
traballos propostos na aula e fóra dela. 
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• Proporciona a información 
necesaria sobre a resolución das tarefas e 
como pode melloralas. 

• Corrixe e explica de forma 
habitual os traballos e as actividades dos 
alumnos e as alumnas, e dá pautas para a 
mellora das súas aprendizaxes. 

• Utiliza suficientes criterios de 
avaliación que atendan de maneira 
equilibrada a avaliación dos diferentes 
contidos. 

• Favorece os procesos de 
autoevaluación e coevaluación. 

• Propón novas actividades que 
faciliten a adquisición de obxectivos 
cando estes non foron alcanzados 
suficientemente. 

• Propón novas actividades de 
maior nivel cando os obxectivos foron 
alcanzados con suficiencia. 

 

• Utiliza diferentes técnicas de 
avaliación en función dos contidos, o 
nivel dos estudantes, etc. 

 

 

21. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR A 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 
A autoavaliación do docente e da súa programación ven recollida nunha dobre vertente: 
 
� Práctica diaria de recollida de datos e reaxustes entre o programado e o realizado, ou 
os resultados esperados dunha actividade e a posta en practica real. 
 
� A confección e autocumplimentacion dun cuestionario final de avaliación dos 
aspectos da unidade e de practíca docente, para analizar o deseño das unidades e o proceso 
de ensinanza e anotar os reaxustes pertinentes. 
 
Ao final do curso, realizaremos unha avaliación global do proceso de  ensinanza, 
cunha dobre vertente tamén: por unha banda, recolleremos as opinións do  alumnado 
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e, por outro, todas as nosas reflexións de autoavaliación docente na Memoria do 
Departamento, co fin de que poida servir de axuda en futuras actuacións docentes. 
 
 

 XEFATURA ECONOMÍA 
 

Marta Álvarez Carril 
I.E.S. PAZO DA MERCÉ 


