
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

DPTO. ECONOMÍA 

 

4º ESO (Grupos B e C) 

CURSO 2021/2022 

CENTRO:  IES PINO MANSO 

CURSO: 4 ESO. 

MATERIA: ECONOMÍA. 

 DEPARTAMENTO:  ECONOMÍA. 

PROFESOR/A: Jesús M. Alonso Míguez. 

 DATA: 11/04/2022 

Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas e
nsinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria 
e de bacharelato no sistema educativo de Galicia. 
 

1. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 

1º Avaliación. 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 

Cada tema realizarase unha/duas proba escrita sobres as cuestións teóricas e prácticas abordadas. 
Ao longo dos diferentes trimestre realizaranse 3/6 probas escritas (unha ou dúas por trimestre) que 
ponderarán un 33,33% cada unha, na nota final do curso.  
•As probas escritas ponderan un 80% da nota final da avaliación. Para superar cada avaliación é 
necesario que o alumno/a acade en cada proba escrita unha cualificación mínima de 3 punto, que 
necesariamente ten que ser compensado na seguinte proba cunha nota igual ou superior a 7. De ser 
inferior a nota a 3, en calguera exame, suporá un suspenso na avaliación correspondente.  
• O 20% restante corresponde ao traballo en clase (un 10% traballo individual e outro 10% traballo 
en grupo se é posible), a sumar en caso de acadar a puntuación mínima establecida nas probas 
escritas. 
Cada trimestre realizaranse dúas probas escritas que ponderarán un 50% cada unha. 
 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 

A) Traballo na aula/aula virtual (20%) 

• Análise de produción dos alumnos/as: resolución de problemas e exercicios. 

• Traballos de aplicación e síntesis 

• Probas específicas: cuestionatios abertos e pechados. 



B) Proba específica obxetiva escrita (80%). 

A nota da recuperación será a media ponderada do traballo na aula máis a probas específica/exame. 

 

2º Avaliación. 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 

Cada tema realizarase unha/duas proba escrita sobres as cuestións teóricas e prácticas abordadas. 
Ao longo dos diferentes trimestre realizaranse 3/6 probas escritas (unha ou dúas por trimestre) que 
ponderarán un 33,33% cada unha, na nota final do curso.  
•As probas escritas ponderan un 80% da nota final da avaliación. Para superar cada avaliación é 
necesario que o alumno/a acade en cada proba escrita unha cualificación mínima de 3 punto, que 
necesariamente ten que ser compensado na seguinte proba cunha nota igual ou superior a 7. De ser 
inferior a nota a 3, en calguera exame, suporá un suspenso na avaliación correspondente.  
• O 20% restante corresponde ao traballo en clase (un 10% traballo individual e outro 10% traballo 
en grupo se é posible), a sumar en caso de acadar a puntuación mínima establecida nas probas 
escritas. 
Cada trimestre realizaranse dúas probas escritas que ponderarán un 50% cada unha. 
 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 

A) Traballo na aula/aula virtual (20%) 

• Análise de produción dos alumnos/as: resolución de problemas e exercicios. 

• Traballos de aplicación e síntesis 

• Probas específicas: cuestionatios abertos e pechados. 

B) Proba obxetiva escrita (80%). 

A nota da recuperación será a media ponderada do traballo na aula máis a probas específica/exame. 

3º Avaliación. 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 

Cada tema realizarase unha/duas proba escrita sobres as cuestións teóricas e prácticas abordadas. 
Ao longo dos diferentes trimestre realizaranse 3/6 probas escritas (unha ou dúas por trimestre) que 
ponderarán un 33,33% cada unha, na nota final do curso.  
•As probas escritas ponderan un 80% da nota final da avaliación. Para superar cada avaliación é 
necesario que o alumno/a acade en cada proba escrita unha cualificación mínima de 3 punto, que 
necesariamente ten que ser compensado na seguinte proba cunha nota igual ou superior a 7. De ser 
inferior a nota a 3, en calguera exame, suporá un suspenso na avaliación correspondente.  
• O 20% restante corresponde ao traballo en clase (un 10% traballo individual e outro 10% traballo 
en grupo se é posible), a sumar en caso de acadar a puntuación mínima establecida nas probas 
escritas. 
Cada trimestre realizaranse dúas probas escritas que ponderarán un 50% cada unha. 
 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 

A) Traballo na aula/aula virtual (20%) 

• Análise de produción dos alumnos/as: resolución de problemas e exercicios. 



• Investigación e traballos de aplicación e síntesis 

• Probas específicas: cuestionatios abertos e pechados. 

B) Proba específica obxetiva escrita (80%). 

A nota da recuperación será a mdedia ponderada do traballo na aula máis a probas 
específica/exame. 

 

CUALIFICACIÓN FINAL 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

Ao final do curso:  
 
PORCENTAXE NOTA FINAL. 
 
1ª Avaliación 33,33%  
2ª Avaliación 33,33%  
3ª Avaliación 33,33% 
 

Avaliación  Temas 

 

1ª 

Tema 1: A Economía 
Tema 2: A Economía e os sistemas económico 

 

2ª 

Tema 3: A economía familiar. 
Tema 4 : Os bancos e os seus productos. 

 

3ª 

Tema 5: As grandes cifras da economía. Os ingresos e os gastos do Estado. 
Tema 6 : A economía internacional 
 

 

Alumnado de materia pendente. 

Ao non ser unha materia se que imparte en 3º da ESO, na existe ningún alumno/as nesta 
situación. 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 

No existe alumando ca materia pendiente de cursos anteriores. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 Non procede. 

 

 

 

 



2.  METODOLOXÍA E ACTIVIDADES PARA O PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE A 3º 
AVALIACIÓN E A AVALIACIÓN FINAL. 

 (apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría). 

Metodoloxía. 

A partir do traballo cos desempeños competenciais, obteranse diversas evidencias de 
aprendizaxe, vinculadas aos estándares que inclúe o currículo da materia, entre outras: 

 
Actividades de seguimento, recuperación e reforzo. 

Titorias a realizar durante o mencionado período. 

A) Actividades tipo (20%). A realizar na clase e aloxadas na aula virtual do centro. Van ser de 
recuperación e no seu caso de reforzo. 

1.- Análise de produción dos alumnos:  

• Monografías: Texto argumentativos qu presentan e analizan os datos, obtidos de varias 
fontes sobre unha determinada temática (de compilación e de investigación). 

• Traballos de aplicación e síntesis. 

• Investigacións. 

• Interpretación de datos. 

• Resolucion de exercicios e problemas. 

2.- Probas específicas  

• Obxetivas. 

• Abertas 

• Interpretación de datos. 

• Resolución de exercicios e problemas. 

3.- Cuestionarios: 



• Abertos. 

• Pechados. 

 

B) Proba específica obxetiva escrita (80%). 

A nota das recuperación de cada unha das parte pendientes estará conformada pola 
media ponderada do traballo desenvolto na aula/aula virtual máis a proba obxetiva escrita. Para 
acadar o aprobado será necesario obter unha cualificación mínima dun cinco (5). 

Para o alumnado que teña a materia superada unha vez rematada a terceira avaliación, 
contémplase a posibilidade de levar a cabo, no período establecido, un traballo de investigación, 
análise de datos, aplicación e síntesis, polo cal o alumno/a poderá subir ata un máximo dun punto 
(1), na súa nota final da materia. 
 
A calificación definitiva da materia farase efectiva na avaliación final do curso. 
 
 
Materiais e recursos. 

Contidos de Edixgal. 
Aula Virtual. 
Instituto Nacional de Estadística. 
Banco de España. 
Banco Central Europeo. 
Actividades economía 4º eso. Econosublime (http://www.econosublime.com/p/actividades-4-eso-
economia.html). 
Flippedeconomics. Economía 4º ESO 
(https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1513332430/contido/inde
x.html) 
Finanzas para todos. Banco de España y la CNMV. https://www.finanzasparatodos.es 
Instituto Galego de Estatística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4º ESO (Grupos      ) 

CURSO 2021/2022 

CENTRO:  IES PINO MANSO 

CURSO: 4º ESO. 

MATERIA: INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E 
EMPRESARIAL. 
 
 DEPARTAMENTO:  ECONOMÍA. 

PROFESOR/A: ROSA GÁNDARA. 

 DATA: 11/04/2022 

 
Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas e
nsinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de 
bacharelato no sistema educativo de Galicia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA.  1º BACHARELATO (Grupos B e C). 

CURSO 2021/2022 

CENTRO: Ies Pino Manso 

CURSO: 1º Bacharelato 

MATERIA: ECONOMÍA 

PROFESOR/A: Jesús M. Alonso Míguez 

DEPARTAMENTO: Economía 

DATA: 11/04/2022 

Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas e
nsinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e bacharelato 
no sistema educativo de Galicia. 

1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

Cualificación ordinaria. 

A avaliación, atenderá a unha dimensión orientadora que permita constatar o progreso do 
alumnado e o proceso de aprendizaxe no seu conxunto. Tendo en conta a avaliación coma un 
proceso continuo 
e integral, que informa sobre a marcha da aprendizaxe, parécenos conveniente ter en conta o 
maior número de datos ao longo do desenvolvemento do curso. 

Para obter unha cualificación positiva en cada unha das avaliacións, cómpre superar as dúas 
probas escritas que as integran (50%-50%). Agora ben, existe a posibilidade de compensación entre 
a cualificación dunha e outra cando a proba suspensa acade unha puntuación de 4 e na outra un 6, 
como mínimo. A realización dos traballos diversos, é condición necesaria para obter cualificación 
positiva en cada avaliación, pero non suficiente, en caso de non superar algunha das probas escritas. 
Así as cousas, a cualificación final de cada avaliación, obterase como media aritmética ponderada 
das cualificacións positivas das probas escritas e dos traballos, atribuíndo unha ponderación do 80% 
aos primeiros e do 20% aos segundos. 

 
Cálculo para obter a cualificación final do período ordinario: 

Ao final do curso:  
 
PORCENTAXE NOTA FINAL. 
 
1ª Avaliación 33,33%  
2ª Avaliación 33,33%  
3ª Avaliación 33,33% 
 

 

 



 

Avaliación  Temas 

 

1ª 

Tema 1: A Economía coma ciencia social. 
Tema 2: Axentes e sectores económicos. 
Tema 3: Os sistemas económicos. 
Tema 4: A produción e a división do traballo. 

 

2ª 

Tema 5 (13): Empresa e empresario. 
Tema 6 (14): O mercado: a oferta e a demanda. 
Tema 7 (5): Os modelos de competencia. 
Tema 8 (11). O mercado de traballo 

 

3ª 

Tema 9: A contabilidade nacional e o equilibrio macroeconómico. 
Tema 10: Desequilibrios e limitacións da economía de mercado. 
Tema 11: O diñeiro  e a inflación. 
Tema 12: O sistema financeiro e a política monetaria. 
Tema 13: O comercio mundial e os movementos internacionais de capital. 
Tema 14: O crecemento, desenrolo  e desenrolo sostible. 

 

Proba extraordinaria 

Consistente en: 

Proba específica obxetiva escrita con contidos teóricos e prácticos  das avaliacións pendentes 
(100%). 

 

Alumnado de materia pendente. 

Non existe no grupo alumnado ca materia pendiente correspondente a 4º ESO. 

Proba final ordinaria consistente en: 

Non procede. 

Proba extraordinaria consistente en: 

Non procede. 

2.1.Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a avaliación final ordinaria e re
mate do período lectivo en 1º BAC (Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, 
reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía. 

A partir do traballo cos desempeños competenciais, obteranse diversas evidencias de 
aprendizaxe, vinculadas aos estándares que inclúe o currículo da materia, entre outras: 

 
• Actividades de seguimento, recuperación e reforzo. 

• Titorias a realizar durante o mencionado período. 

 A metodoloxía aplicada terá en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe e necesidades  do 
alumnado e as súas características individuais e/ou estilos de aprendizaxe, co fin de conseguir que 



todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento das súas capacidades e poida acadar os 
obxetivos establecios para o presente  curso. Así mesmo, a metodoloxía favorecerá a capacidade do 
alumnado para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar métodos de 
investigación apropiados. A metodoloxía favorecerá o traballo individual e en grupo, o pensamento 
autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de investigación, e a capacidade do 
alumnado de aprender por si mesmo, así como a transferencia e a aplicación do aprendido a 
realidade económica. 
 

Actividades tipo. 

A) Actividades tipo. A realizar na clase e aloxadas na aula virtual do centro. Van ser actividades  
de recuperación e no seu caso de reforzo, orientadas a preparación da proba extraordinaria. 

1.- Análise de produción dos alumnos:  

• Monografías: Texto argumentativos qu presentan e analizan os datos, obtidos de varias 
fontes sobre unha determinada temática (de compilación e de investigación). 

• Traballos de aplicación e síntesis. 

• Investigacións. 

• Interpretación de datos. 

• Resolucion de exercicios e problemas. 

2.- Probas específicas  

• Obxetivas. 

• Abertas 

• Interpretación de datos. 

• Resolución de exercicios e problemas. 

3.- Cuestionarios: 

• Abertos. 

• P
e
c
h
a
d
o
s
. 

 

 

 



 

B) Proba específica obxetiva escrita (100%). 

Para acadar o aprobado na materia será necesario obter unha cualificación mínima dun 
cinco (5), en cada unha das avaliacións pendentes. 

Para o alumnado que teña a materia superada unha vez rematada a terceira avaliación, contémplase 
a posibilidade de levar a cabo, no período establecido, un traballo de investigación, análise de datos 
ou  de aplicación e síntesis. Estas actividades estarán subidas á aula virtual do IES Pino Manso. No 
caso do alumnado coa materia aprobada, estas actividades van ser de repaso ou de ampliación de 
contidos. 
 
A calificación definitiva da materia farase efectiva na avaliación final do curso. 
 

Materiais e recursos 

Contidos de Blinklearning (espazo de aprendizaxe virtual). 
Aula Virtual. 
Instituto Nacional de Estadística. 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). 
https://www.oecd.org/acerca/ 
Eurostat. 
AEBANCA (Asociación Española de Banca). https://www.aebanca.es/ 
IMF (Fondo Monetario Interncional). https://www.imf.org/es/Home 
CEPYME. Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa. https://www.cepyme.es/ 
Banco de España. 
Banco Central Europeo. 
Actividades economía 1º Bacharelato. Econosublime (http://www.econosublime.com/p/actividades-
1º Bacharelato-economia.html 
Aprende economía. (https://aprendeconomia.com/) 
Finanzas para todos. Banco de España y la CNMV. https://www.finanzasparatodos.es 
Instituto Galego de Estatística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA.  2º BACHARELATO (Grupos B e C). 

CURSO 2021/2022 

CENTRO: Ies Pino Manso 

CURSO: 2º Bacharelato 

MATERIA: ECONOMÍA DA EMPRESA. 

PROFESOR/A: Jesús M. Alonso Míguez 

DEPARTAMENTO: ECONOMÍA. 

DATA: 11/04/2022 

Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas e
nsinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e bacharelato 
no sistema educativo de Galicia. 

1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

Cualificación ordinaria. 

A avaliación, atenderá a unha dimensión orientadora que permita constatar o progreso 
doalumnado e o proceso de aprendizaxe no seu conxunto. Tendo en conta a avaliación coma un 
proceso continuo e integral, que informa sobre a marcha da aprendizaxe, parécenos conveniente ter 
en conta omaior número de datos ao longo do desenvolvemento do curso. 

Para obter unha cualificación positiva en cada unha das avaliacións, cómpre superar as dúas 
probas escritas que as integran (50%-50%). Agora ben, existe a posibilidade de compensación entre 
a cualificación dunha e outra cando a proba suspensa acade unha puntuación de 4 e na outra un 6, 
como mínimo. A realización dos traballos diversos, é condición necesaria para obter cualificación 
positiva en cada avaliación, pero non suficiente, en caso de non superar algunha das probas escritas. 
Así as cousas, a cualificación final de cada avaliación, obterase como media aritmética ponderada 
das cualificacións positivas das probas escritas e dos traballos, atribuíndo unha ponderación do 80% 
aos primeiros e do 20% aos segundos. 

 
Cálculo para obter a cualificación final do período ordinario: 

Ao final do curso:  
 
PORCENTAXE NOTA FINAL. 
 
1ª Avaliación 33,33%  

2ª Avaliación 33,33%  

3ª Avaliación 33,33% 

 

 
 
 



Avaliación  Temas 

 

1ª 

Tema 1: Empresa e empresario. 
Tema 2: Formas xurídicas da empresa 
Tema 3: O crecemento empresarial 
Tema 4: O proceso produtivo. 

 

2ª 

Tema 5 (13): Dirección da empresa(I). 
Tema 6 (14): Dirección da empresa (II) 
Tema 7 (5): Aprovisionamento e valoración de existencias. 
Tema 8 (11). A función comercial (I) 
Tema 9 (12). A función comercial (II) 

 

3ª 

Tema 10 (8): Contabilidade (I) 
Tema 11 (9): Contabilidade (II) 
Tema 12 (10): Contabilidade (III) 
Tema 13 (6): A función financeira (I) 
Tema 14 (7) : A función financeira (II) 

 

Proba extraordinaria 

Consistente en: 

Proba específica obxetiva escrita con contidos teóricos e prácticos das avaliacións pendentes 
(100%). 

 

Alumnado de materia pendente. 

Para o  alumnado con materia pendiente, estableceuse no principio de curso unha serie de 
titorias e exercicios de repaso. Puntualmente leváronse a cabo 2 probas obxetivas escritas (exame), 
sobre a totalidade da materia de economía de 1º bacharelato. Os dous alumnos que tiñan dita 
materia pendiente superaron tanto os exercicios de aula, coma os correspondientes exame, e por 
tanto non existe ningún alumno de 2º de bacharelato ca materia de economía de  1º de bacharelato 
pendiente. 

ALUNMO/A	 1	EVAL.	 2	EVAL.	 3	EVAL	 NOTA		
NOTA	
FINAL	

MARKO	PARENTE	CABALEIRO	 9,5	 8,5	
	

9,000	 9	

DAVID	LOUZÁN	FRANCÉS	 9,5	 7,8	
	

8,650	 9	

	 	 	 	 	 	  

Proba final ordinaria consistente en: 

Non procede. 

Proba extraordinaria consistente en: 

Non procede. 



2.1.Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a avaliación final ordinaria e re
mate do período lectivo en 1º BAC (Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, 
reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía. 

A partir do traballo cos desempeños competenciais, obteranse diversas evidencias de 
aprendizaxe, vinculadas aos estándares que inclúe o currículo da materia, entre outras: 

 
• Actividades de seguimento, recuperación e reforzo, baseadas na obtención de 

información de empresas a partir de fontes externas (prensa escrita, estudos estatísticos, 
enquisas,  bases de datos, 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.  Tamén se van levar a cabo simulacións 
e resolucións de casos no mundo empresarial. 

 

• Titorias a realizar durante o mencionado período. 

 A metodoloxía aplicada terá en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe e necesidades  do 
alumnado e as súas características individuais e/ou estilos de aprendizaxe, co fin de conseguir que 
todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento das súas capacidades e poida acadar os 
obxetivos establecios para o presente  curso. Así mesmo, a metodoloxía favorecerá a capacidade do 
alumnado para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar métodos de 
investigación apropiados. A metodoloxía favorecerá o traballo individual e en grupo, o pensamento 
autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de investigación, e a capacidade do 
alumnado de aprender por si mesmo, así como a transferencia e a aplicación do aprendido a 
realidade económica. 
 

Actividades tipo. 

A) Actividades tipo. A realizar na clase e subidas á aula virtual do centro. Van ser actividades  de 
recuperación e no seu caso de reforzo, orientadas a preparación da proba extraordinaria. 

1.- Análise de produción dos alumnos:  

• Monografías: Texto argumentativos qu presentan e analizan os datos, obtidos de varias 
fontes sobre unha determinada temática (de compilación e de investigación). 

• Traballos de aplicación e síntesis. 

• Investigacións. 

• Interpretación de datos. 

• Resolucion de exercicios e problemas. 

2.- Probas específicas  

• Obxetivas. 

• Abertas 

• Interpretación de datos. 



• Resolución de exercicios e problemas. 

3.- Cuestionarios: 

• Abertos. 

• Pechados. 

B) Proba específica obxetiva escrita (100%). 

Para acadar o aprobado na materia será necesario obter unha cualificación mínima dun 
cinco (5), en cada unha das avaliacións pendentes. 

Para o alumnado que teña a materia superada unha vez rematada a terceira avaliación, contémplase 
a posibilidade de levar a cabo, no período establecido, un traballo de investigación, análise de datos 
ou  de aplicación e síntesis. Estas actividades estarán subidas á aula virtual do IES Pino Manso. No 
caso do alumnado coa materia aprobada, estas actividades van ser de repaso ou de ampliación de 
contidos e  á preparación da proba extraordinaria e prestarase unha especial atención ás directrices 
marcadas pola CIUG para o seu desenvolvemento.  

 
A calificación definitiva da materia farase efectiva na avaliación final do curso. 
 

Materiais e recursos 

Contidos de Blinklearning (espazo de aprendizaxe virtual). 
Aula Virtual. 
Instituto Nacional de Estadística. 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). 
https://www.oecd.org/acerca/ 
Eurostat. 
AEBANCA (Asociación Española de Banca). https://www.aebanca.es/ 
IMF (Fondo Monetario Interncional). https://www.imf.org/es/Home 
CEPYME. Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa. https://www.cepyme.es/ 
Banco de España. 
Banco Central Europeo. 
Actividades economía 2º Bacharelato. Econosublime  http://www.econosublime.com/p/actividades-
2º Bacharelato-economia.html 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA.  2º BACHARELATO (Grupos B e C). 

CURSO 2021/2022 

CENTRO: Ies Pino Manso 

CURSO: 2º Bacharelato 

MATERIA: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN. 

PROFESOR/A: Jesús M. Alonso Míguez. 

DEPARTAMENTO: ECONOMÍA. 

DATA: 11/04/2022 

Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas e
nsinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e bacharelato 
no sistema educativo de Galicia. 

1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

Cualificación ordinaria. 

A avaliación, atenderá a unha dimensión orientadora que permita constatar o progreso 
doalumnado e o proceso de aprendizaxe no seu conxunto. Tendo en conta a avaliación coma un 
proceso continuo e integral, que informa sobre a marcha da aprendizaxe, parécenos conveniente ter 
en conta o maior número de datos ao longo do desenvolvemento do curso. 

 
Para obter unha cualificación positiva en cada avaliación, cómpre superar o traballo de  

investigación realizado durante o trimestre, A realización do traballo/proxecto, é condición 
necesaria para obter cualificación positiva en cada avaliación. Así as cousas, a cualificación final de 
cada avaliación, obterase como media aritmética ponderada das cualificacións positivas dos 
traballos/proxectos de avaliación  e as actividades de aula, atribuíndo unha ponderación do 80% aos 
primeiros e do 20% aos segundos. 

 
Cálculo para obter a cualificación final do período ordinario: 

Ao final do curso:  
 
PORCENTAXE NOTA FINAL. 
 
1ª Avaliación 33,33%  

2ª Avaliación 33,33%  

3ª Avaliación 33,33% 

 

 

 

 



 
Avaliación  Temas 

 

1ª 

Tema 1: A idea, o emprendedor e o plan de negocio. 
Tema 2:  A organización interna da empresa. Formas xurídicas da empresa 
Tema 3: Documentación e trámites  para a posta en marcha da empresa. 
Tema 4: Introdución á contabilidade da empresa. 

 

2ª 

Tema 5 : Plan de aprovsionamento. 
Tema 6 : Xestión comercial e marketing. 
Tema 7 : Aprovisionamento e valoración de existencias. 

 

3ª 

Tema 8: Xestión de recursos humanos 
Tema 9: Xestión das necesidades  de inversión e financiación.Viabilidade da 
empresa. 
Tema 10: Exposición pública e desenrolo da idea de negocio. 
 

 

Proba extraordinaria 

Consistente en: 

Proba específica obxetiva escrita con contidos teóricos e prácticos das avaliacións pendentes 
(100%). 

 

Alumnado de materia pendente. 

Non existe alumnado ca pendiente, ao non estar presente no curriculun de 1º Bacharelato. 

Proba final ordinaria consistente en: 

Non procede. 

Proba extraordinaria consistente en: 

Non procede. 

2.1.Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a avaliación final ordinaria e re
mate do período lectivo en 2º BAC (Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, 
reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía. 

A partir do traballo cos desempeños competenciais, obteranse diversas evidencias de 
aprendizaxe, vinculadas aos estándares que inclúe o currículo da materia, entre outras: 

 
• Actividades de seguimento, recuperación e reforzo, baseadas na obtención de 

información de empresas a partir de fontes externas (prensa escrita, estudos estatísticos, 
enquisas,  bases de datos, 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.  Tamén se van levar a cabo simulacións 
e resolucións de casos no mundo empresarial. 



 

• Titorias a realizar durante o mencionado período. 

 A metodoloxía aplicada terá en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe e necesidades  do 
alumnado e as súas características individuais e/ou estilos de aprendizaxe, co fin de conseguir que 
todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento das súas capacidades e poida acadar os 
obxetivos establecios para o presente  curso. Así mesmo, a metodoloxía favorecerá a capacidade do 
alumnado para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar métodos de 
investigación apropiados. A metodoloxía favorecerá o traballo individual e en grupo, o pensamento 
autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de investigación, e a capacidade do 
alumnado de aprender por si mesmo, así como a transferencia e a aplicación do aprendido a 
realidade económica. 
 

Actividades tipo. 

A) Actividades tipo. A realizar na clase e subidas á aula virtual do centro. Van ser actividades  de 
recuperación e no seu caso de reforzo, orientadas a preparación da proba extraordinaria. 

1.- Análise de produción dos alumnos:  

• Monografías: Texto argumentativos qu presentan e analizan os datos, obtidos de varias 
fontes sobre unha determinada temática (de compilación e de investigación). 

• Traballos de aplicación e síntesis. 

• Investigacións. 

• Interpretación de datos. 

• Resolucion de exercicios e problemas. 

2.- Probas específicas  

• Obxetivas. 

• Abertas 

• Interpretación de datos. 

• Resolución de exercicios e problemas. 

3.- Cuestionarios: 

• Abertos. 

• Pechados. 

B) Proba específica obxetiva escrita (100%). 

Para acadar o aprobado na materia será necesario obter unha cualificación mínima dun 
cinco (5), en cada unha das avaliacións pendentes. 

Para o alumnado que teña a materia superada unha vez rematada a terceira avaliación, contémplase 
a posibilidade de levar a cabo, no período establecido, un traballo de investigación, análise de datos 
ou  de aplicación e síntesis. Estas actividades estarán subidas á aula virtual do IES Pino Manso. No 



caso do alumnado coa materia aprobada, estas actividades van ser de repaso ou de ampliación de 
contidos. 

A calificación definitiva da materia farase efectiva na avaliación final do curso. 
 

Materiais e recursos 

Contidos de Blinklearning (espazo de aprendizaxe virtual). 
Aula Virtual. 
Instituto Nacional de Estadística. 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). 
https://www.oecd.org/acerca/ 
Eurostat. 
AEBANCA (Asociación Española de Banca). https://www.aebanca.es/ 
IMF (Fondo Monetario Interncional). https://www.imf.org/es/Home 
CEPYME. Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa. https://www.cepyme.es/ 
Banco de España. 
Banco Central Europeo. 
Actividades economía 2º Bacharelato. Econosublime  http://www.econosublime.com/p/actividades-
2º Bacharelato-economia.html 
Aprende economía. (https://aprendeconomia.com/) 
Finanzas para todos. Banco de España y la CNMV. https://www.finanzasparatodos.es 
Instituto Galego de Estatística. 
 
 
 


