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As materias desenroladas nesta programación axústanse ao índice normativo, 

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2019, de la Dirección General de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo, en el 
curso académico 2019/20, del currículo establecido en el Decreto 86/2015, de 25 de junio, de 
la educación secundaria obligatoria y del bachillerato en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
 

a) Introdución e contextualización. 
 
b) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolla a 

relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos 
perfís competenciais. 

 
c) Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso. 

 
d) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: 

o 1º. Temporalización. 

o 2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
o 3º. Procedementos e instrumentos de avaliación 

 
e) Concrecións metodolóxicas que require a materia. 
 
f) Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar 

 
g) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 

 
h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente. 

 
i) Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 

pendentes. 
 

j) Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os 
coñecementos necesarios en determinadas materias, no caso do bacharelato. 

 
k) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como 
consecuenciados seus resultados. 
l) Medidas de atención á diversidade. 
 
m) Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda. 
 
n) Actividades complementarias e extraescolares programadas por cada departamento 
didáctico 
 
o) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación 
cos resultados académicos e procesos de mellora. 
 
Contexto 
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O IES Pino Manso está ubicado na rúa Antonio Palacios, 76, de O Porriño, Pontevedra. Os centros 

adscritos son o CEIP de Atios, o CEIP Fernández López, e o CPR Hemanos Quiroga. 
O centro imparte ESO, Bacharelato e FP Básica (Informática de oficina). Entre as características 

singulares destacamos o feito de que o alumnado procede maioritariamente do casco urbano do 
Porriño. O centro participa en diversos programas como :  

 
• Edixgal (1º e 2º de ESO) 
• Tradición en aprendizaxe cooperativa 
• Desdobres en idiomas (en grupos de máis de 25) e en materias instrumentais (en grupos  
máis de 25 na ESO). 
• Intervencións individuais e de aula por parte da PT do centro. 
• Plan de mellora de Bibliotecas Escolares. 
• PFPP (Programa de formación permanente do profesorado) 
• Contratos programa (Iguála-T, Inclúe-T e Eduemociona). 
• Plan proxecta. 

 
 
O alumnado distribúese numericamente do seguinte xeito: 
 

GRUPOS Especialidade N. ALUMNADO. 

1º ESO Cinco líneas. 104 alumnos/as 

2º ESO Catro  líneas. 81  alumnos/as 

3º ESO Tres líneas 62 alumnos/as 

4º ESO  

Tres liñas 78 alumnos/as 

EE. Académicas 72 alumnos/as 

EE. Aplicadas 6 alumnos/as 

1º Bacharelato 
Tres  líneas. 
 

68 alumnos/as 

2º Bacharelato Tres líneas. 74 alumnos/as. 

FP Básica I Unha línea. 9 alumnos/as. 

FP Básica II Unha línea. 12 alumnos/as. 

Total alumnado 488 alumnos/as. 
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1. Educación Secundaria Obrigatoria (ESO). 
 
A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as 

capacidades que lles permitan: 
 

a. Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos 
demais; practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos; exercitarse no 
diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 
homes, como valores comúns. 

 
b.Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como 
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 

 
c. Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
Rexeitara discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 
mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 
 
d. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións 
cos demais e resolver pacificamente os conflitos, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera 
tipo e os comportamentos sexistas. 
 
e. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, 
incorporar novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 
 
f. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas disciplinas, 
así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos campos do 
coñecemento e da experiencia. 
 
g. Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun mesmo, a participación, o sentido crítico, a 
iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 
 
h. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e na galega, textos e 
mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 
 
i. Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado. 
 
j. Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demais, así como 
o patrimonio artístico e cultural. 
k. Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, afianzar 
os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para 
favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en 
toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o 
coidado dos seres vivos e o medio, e contribuír así á súa conservación e mellora. 
 
l. Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
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1.1. ECONOMÍA 4º ESO 
 

INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

A formación en economía faise necesaria nun contexto globalizado, no que as relacións entre os 
axentes económicos e sociais son cada día máis complexas. 
A consideración do comportamento económico das persoas na procura da satisfacción das súas 

necesidades, así como da produción e da organización dos bens e os servizos necesarios, e da 
distribución dos recursos escasos facilitan a compresión da realidade social. Calquera persoa necesita 
coñecer as regras básicas que explican os acontecementos económicos e a linguaxe específica utilizada 
por economistas e medios de comunicación para analizar eses feitos. O estudo da economía axuda a 
percibir e a coñecer o mundo, e posibilita analizar e afondar nas relacións humanas, facilita a 
comprensión dos conceptos utilizados habitualmente na análise económica e empresarial, serve para 
potenciar destrezas de razoamento, abstracción e interrelación, e proporciona ferramentas para 
examinar de xeito crítico a sociedade. E contribúe tamén a desenvolver a curiosidade intelectual, a 
capacidade analítica, o rigor e a amplitude de perspectivas á hora de indagar no coñecemento de 
variables como o crecemento, a pobreza, a educación, a saúde, a riqueza, o ambiente, etc. Proporciona 
importantes coñecementos matemáticos e estatísticos, habilidades de comunicación oral e escrita para 
explicar e transmitir ideas e conclusións, con argumentos e evidencias empíricas, sentido da ética e 
respecto polo ser humano, así como unha intensa capacidade de traballo, tanto individual como en 
equipo. 

O enfoque empregado pola economía na resolución dos problemas sociais distínguea das restantes 
ciencias sociais. A materia de 4º de ESO distribúese en seis bloques que permiten o estudo da economía 
como ciencia e do papel dos axentes económicos. No bloque 1 ("Ideas económicas básicas") recóllense 
aspectos relativos aos principios económicos, á terminoloxía propia e á metodoloxía da ciencia 
económica. No bloque 2("Economía e empresa") analízase o papel e o funcionamento do/da axente de 
empresas na economía. O seguinte bloque ("Economía persoal") está dedicado ao estudo da 
transcendencia das decisións económicas na vida das persoas. O cuarto bloque ("Economía e ingresos e 
gastos do Estado") repasa o papel estatal no funcionamento económico a través da análise dos seus 
ingresos e gastos. No quinto bloque ("Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego") repásanse os 
aspectos máis salientables da economía financeira e a súa repercusión na actividade económica e o 
nivel de emprego. E para rematar, o bloque de "Economía internacional" fai un breve repaso do 
funcionamento do sector exterior da economía con especial fincapé nas repercusións da integración 
económica e a globalización. 
A materia de Economía de 1º de bacharelato emprega un esquema mixto de presentación, herdado de 
deseños curriculares anteriores e baseado principalmente na análise da economía como ciencia, do 
papel dos 
axentes económicos e do funcionamento das principais institucións económicas e os seus elementos. 
 
Estrutúrase en sete bloques:  
no primeiro abórdase a o principal problema orixe da ciencia económica, a economía e a escaseza, 
continuando coa organización da actividade económica para estudar a estrutura dos sistemas 
económicos; nun segundo bloque ("A actividade produtiva") descríbese a produción como principal 
actividade económica; no terceiro ("O mercado e o sistema de prezos") repásase a principal institución 
na fixación de prezos e asignación de recursos;  o seguinte bloque ("A macroeconomía") céntrase na 
medición da actividade económica e no estudo do mercado de traballo; no quinto ("Aspectos 
financeiros da economía")faise un repaso da vertente financeira da actividade económica; o sexto ("O 
contexto internacional da economía") aborda a análise do sector exterior e dos fenómenos de 
integración económica e globalización; e, finalmente, no bloque titulado "Desequilibrios económicos e o 
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papel do Estado na económica", reflexiónase sobre o carácter cíclico da actividade económica e o papel 
do Estado para mitigar e corrixir os desequilibrios xurdidos do funcionamento económico. 

A grande transcendencia social da economía queda reflectida na súa contribución ao fomento da 
mellora na calidade de vida, ao progreso e ao benestar social. Os coñecementos económicos teñen cada 
día mías valor, pola importancia de contar cunha cidadanía formada e pola relevancia dunha boa 
administración dos recursos públicos. 

O estudo da economía proporciona, xunto coa formación técnica, competencias lingüísticas e de 
comunicación, matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, sociais e cívicas, así como 
sentido da iniciativa e espírito emprendedor. 
 
 

CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN 

QUE RECOLLA A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA 

MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS. 
 
 Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 
  

Descrición do modelo competencial. 
 Na descrición do modelo competencial inclúese o marco de descriptores competenciais, no que 
aparecen os contidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita o adestramento das 
competencias ;lembremos que estas non se estudan, nin se ensinan: adéstranse. Para iso, é necesaria a 
xeración de tarefas de aprendizaxe que permita ao alumnado a aplicación do coñecemento mediante 
metodoloxías de aula activas. 
 Abordar cada competencia de maneira global en cada unidade didáctica é imposible; debido a 
iso, cada unha destas divídese en indicadores de seguimento (entre dous e cinco por competencia), 
grandes alicerces que permiten describila dunha maneira máis precisa; dado que o carácter destes é 
aínda moi xeral, o axuste do nivel de concreción esixe que devanditos indicadores divídanse, á súa vez, 
no que se denominan descriptores da competencia, que serán os que «describan» o grao competencial 
do alumnado. Por cada indicador de seguimento atoparemos entre dous e catro descriptores, cos verbos 
en infinitivo. 
En cada unidade didáctica cada un destes descriptores concrétase en desempeños competenciais, 
redactados en terceira persoa do singular do presente de indicativo. O desempeño é o aspecto 
específico da competencia que se pode adestrar e avaliar de maneira explícita; é, por tanto, concreto e 
obxetivable. Para o seu desenvolvemento, partimos dun marco de descriptores competenciais definido 
para o proxecto e aplicable 
a todas as materias e cursos da etapa. 
Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, tales como a 
comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional, traballaranse 
desde todas as áreas, posibilitando e fomentando que o proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado 
sexa o máis completo posible. 
Por outra banda, o desenvolvemento e a aprendizaxe dos valores, presentes en todas as áreas, axudarán 
a que os nosos alumnos e alumnas aprendan a desenvolverse nunha sociedade ben consolidada na que 
todos podamos vivir, e en cuxa construción colaboren. 
 A diversidade dos nosos alumnos e alumnas, cos seus estilos de aprendizaxe diferentes, hanos 
de conducir a traballar desde as diferentes potencialidades de cada un deles, apoiándonos sempre nas 
súas fortalezas para poder dar resposta ás súas necesidades. 
 

Na área de Economía. 
 Na área de Economía incidiremos no adestramento de todas as competencias de maneira 
sistemática, facendo fincapé nos descriptores máis afíns á área. 
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Competencia en comunicación lingüística 
 Está vinculada con prácticas sociais que permiten ao individuo comportarse como axente 
comunicativo que produce e recibe mensaxes a través da lingua con distintas finalidades. É un 
instrumento fundamental para a socialización que vai permitir o exercicio activo da cidadanía, o 
desenvolvemento dun espírito crítico, respecto aos dereitos humanos e o pluralismo, a concepción do 
diálogo como ferramenta primordial para a convivencia e a resolución de conflitos. Nesta materia 
poñerase de manifesto esta competencia para que o alumnado coñeza e utilice correctamente 
diferentes termos relacionados coa área de Economía, para explicitar a diferenza entre economía 
normativa e positiva, para distinguir entre as diferentes formas societarias, para explicar a importancia 
do aforro e o control do gasto nunha economía persoal, para comprender o contido e significado dos 
diferentes soportes documentais bancarios. Tamén se utilizará para que poida expresar de forma 
razoada os efectos da desigualdade da renda e os instrumentos xeralmente utilizados para a súa 
redistribución, para explicar e valorar as causas da inflación, desemprego e valorar o proceso de 
integración na Unión Europea. 
 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
 Estas competencias esixen condutas e toma de decisións persoais estreitamente vinculadas á 
capacidade e crítica e visión razoada e razoable das persoas. A competencia matemática que implica a 
capacidade de aplicar o razoamento matemático para describir, interpretar e predicir distintos 
fenómenos no seu contexto a través das áreas relativas aos números, o álxebra, a xeometría e a 
estatística, vai ser amplamente utilizada na nosa disciplina, posto que gran parte dos acontecementos 
económicos son abordados mediante a realización de cálculos, gráficos e expresións alxebraicas. En 
concreto, utilizarase esta competencia matemática para analizar graficamente o custo de oportunidade, 
coñecer as distintas formas de financiamento das empresas, elaborar orzamentos personalizados e 
utilizar instrumentos gráficos para a súa representación, coñecer cuantitativa e graficamente os 
ingresos e gastos do Estado, e valorar os datos e gráficos relacionados con diferentes magnitudes como 
os tipos de interese, a inflación e o desemprego. 
 Tamén a competencia en ciencia e tecnoloxía vai desenvolver desde a nosa disciplina, xa que 
será imprescindible a utilización destes coñecementos para concienciarse da necesidade de alcanzar un 
desenvolvemento sustentable e da realización de actividades económicas que respecten o medio 
ambiente e fagan unha utilización racional dos recursos naturais dispoñibles. 
 

Competencia dixital 
 Implica o uso creativo, crítico e seguro das Tecnoloxías da Información e a Comunicación, de tal 
forma que permite adquirir habilidades e actitudes necesarias para ser competente nunha contorna 
dixital. A nosa materia vai axudar á consecución desta competencia por canto a maior parte da 
información que se utiliza no ámbito económico obtense de páxinas web e outras fontes da internet. O 
alumnado utilizará programas informáticos para a elaboración de gráficas e análises de datos 
económicos, elaboración de orzamentos e plans financeiros individualizados e tamén na elaboración e 
presentación de traballos, tanto persoais como grupais. 
 
 

Competencia de aprender a aprender 
 Resulta imprescindible para a aprendizaxe permanente e caracterízase pola habilidade para 
iniciar, organizar persistir na aprendizaxe. En economía o mundo que estudamos é moi cambiante, polo 
que os alumnos e as alumnas deberán de ser capaces de asimilar novos coñecementos e situacións que 
só desenvolvendo esta competencia poderán adquirir. As destrezas e actitudes que integran esta 
competencia evidéncianse na capacidade para coñecer as obrigacións fiscais da empresa segundo o seu 
sector de actividade e os seus distintos cambios ao longo do tempo, comprender as necesidades de 
planificación financeira ao longo da vida, recoñecer a necesidade de ler todos e cada un dos documentos 
bancarios que se nos presenten, e investigar os ámbitos de oportunidades de emprego. 
 



 11 

Competencias sociais e cívicas 
 Implican a habilidade e capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes sobre a sociedade 
e para interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis diversificados.  
 

A competencia social 
 Relaciónase co benestar persoal e colectivo que desenvolve actitudes e valores como a 
integridade e  a honestidade. O coñecemento dos efectos sociais e ambientais das empresas, o 
funcionamento básico dos impostos, a relevancia social do aforro e o investimento, o coñecemento dos 
efectos da desigualdade da renda e os instrumentos de redistribución da mesma, as causas do 
desemprego e as súas principais repercusións económicas permitirán aos alumnos e as alumnas 
alcanzar as destrezas, actitudes e valores implícitos nesta competencia. 
 

Competencia cívica 
 Baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e 
dereitos civís, todos eles necesarios para comprender e entender as experiencias colectivas e a 
organización e funcionamento do pasado e presente das sociedades e en particular da organización 
económica das mesmas. 
Nun mundo tan globalizado, onde o fenómeno migratorio é tan importante, será necesario desenvolver 
un espírito aberto, positivo e solidario respecto doutras culturas que, cada vez máis, vanse 
incorporando á nosa. 

 
 Implica a capacidade de transformar as ideas en actos, permitindo o aproveitamento de novas 
oportunidades que inclúe a conciencia dos valores éticos relacionados. Nesta materia desenvolveranse 
as capacidades integradas nesta competencia a través dos seguintes contidos: as decisións básicas da 
economía, o coñecemento das relacións entre as economías domésticas e as empresas, a empresa e o 
empresario, as distintas formas xurídicas das empresas, o risco e a necesidade de diversificación, a 
capacidade para recoñecer oportunidades existentes para actividades comerciais e profesionais, e a 
capacidade de negociación nas distintas operacións mercantís e financeiras. Esta competencia pode ser 
a que máis se desenvolva na nosa materia posto que inclúe a capacidade de comprensión das liñas 
xerais que rexen o funcionamento económico das sociedades, a organización e os procesos 
empresariais, así como a postura ética das organizacións. 
 
Descriptores 

COMPETENCIA CLAVE INDICADORES PRESCRIPTORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Coidado da contorna 
ambiental e dos seres vivos 

-Interactuar coa contorna natural de xeito 
respectuosa. 

-Comprometerse co uso responsable dos recursos 
naturais para promover un desenvolvemento 
sostenible. 
- Respectar e preservar a vida dos seres vivos da súa 
contorna. 
- Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser 
humano na contorna natural e as repercusións para a 
vida futura. 

 
 
Vida saudable 

- Desenvolver e promover hábitos de vida saudable 
en canto á  alimentación e ao exercicio físico. 
- Xerar criterios persoais sobre a visión social da 
estética do corpo humano fronte a o seu coidado 
saudable. 

 
 
 
 
A ciencia no día a día 

Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida 
cotiá. 
- Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar 
a comprensión da realidade circundante en distintos 
ámbitos 
(biolóxico, xeolóxico, físico, químico, tecnolóxico, 
xeográfico...). 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA 
E COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN  CIENCIA E TECNOLOXÍA 

- Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía 
para solucionar problemas, comprender o que ocorre 
ao noso ao redor e responder a preguntas. 

 
 
 
Manexo de elementos 
matemáticos. 

- Coñecer e utilizar os elementos matemáticos 
básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas xeométricas, 
criterios de medición e codificación numérica, etc. 
- Comprender e interpretar a información presentada 
en formato gráfico. 
- Expresarse con propiedade na linguaxe matemática. 

 
Razoamento lóxico e 
resolución de problemas 

-Organizar a información utilizando procedementos 
matemáticos. 
- Resolver problemas seleccionando os datos e as 
estratexias apropiadas. 
- Aplicar estratexias de resolución de problemas a 
situacións da vida cotiá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

 
Comprensión: oral e 
escrita 

Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
- Manter unha actitude favorable cara á lectura. 

 
 
 
Expresión: oral e escrita 

- Expresarse oralmente con corrección, adecuación e 
coherencia. Utilizar o vocabulario adecuado, as 
estruturas 
lingüísticas e as normas ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos escritos e orais. 
- Compoñer distintos tipos de textos creativamente 
con sentido literario 

 
 
 
Normas de comunicación 

- Respectar as normas de comunicación en calquera 
contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao 
interlocutor 

- Manexar elementos de comunicación non verbal, ou 
en diferentes rexistros, nas diversas situacións 
comunicativas. 

 
 
 
Comunicación noutras 
linguas 

- Entender o contexto sociocultural da lingua, así 
como a súa historia para un mellor uso da mesma. 
- Manter conversacións noutras linguas sobre temas 
cotiáns en distintos contextos. 

- Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar 
información e ler textos en calquera situación. 
- Producir textos escritos de diversa complexidade 
para o seu uso en situacións cotiás ou en asignaturas 
diversas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIA DIXITAL 

 
 
Tecnoloxías da 
información 

- Empregar distintas fontes para a procura de 
información 
- Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa 
fiabilidade. 

- Elaborar e publicitar información propia derivada 
de información obtida a través de medios 
tecnolóxicos. 

 
 
Comunicación audiovisual 

- Utilizar as distintas canles de comunicación 
audiovisual para transmitir informacións diversas. 
- Comprender as mensaxes que veñen dos medios de 
comunicación. 

 
Utilización de ferramentas 
dixitais 

Manexar ferramentas dixitais para a construción de 
coñecemento. 
- Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar 
o traballo e facilitar a vida diaria. 
- Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías 

 
CONCIENCIA E EXPRESIÓNS 
CULTURAIS 

 
Respeto polas 
manifestacións propias e 
alleas 

- Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural 
mundial nas súas distintas vertentes (artístico-
literaria, etnográfica, científicotécnica?) e cara ás 
persoas que contribuír no seu desenvolvemento 
- Valorar a interculturalidad como unha fonte de 
riqueza persoal e cultural. 
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- Apreciar os valores culturais do patrimonio natural 
e da evolución do pensamento científico. 

 
 
Expresión cultural e 
artística 

- Expresar sentimentos e emocións mediante códigos 
artísticos. 
- Apreciar a beleza das expresións artísticas e as 
manifestacións de creatividade e gusto pola estética 
no ámbito cotián. 
- Elaborar traballos e presentacións con sentido 
estético. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS SOCIAIS E 
CÍVICAS 

 
 
 
Educación cívica e 
constitucional 

Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea 
da realidade histórica a partir de distintas fontes, e 
identificar as implicacións que ten vivir nun Estado 
social e democrático de dereito referendado por unha 
Constitución. 
- Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no 
contexto da escola. 

 
 
 
Relación cos demais 

- Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en 
situacións de convivencia e traballo e para a 
resolución de conflitos 

- Mostrar dispoñibilidade para a participación activa 
en ámbitos de colaboración establecidos 
- Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e 
ideas. 

 
 
 
Compromiso social 

Aprender a comportarse desde o coñecemento dos 
distintos valores. 
- Concibir unha escala de valores propia e actuar 
conforme a ela. 

- Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos 
e respecto aos distintos ritmos e potencialidades. 
- Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SENTIDO DE INICIATIVA É 
ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

 
 
 
 
Autonomía personal 

- Optimizar recursos persoais apoiándose nas 
fortalezas propias. 
- Asumir as responsabilidades encomendadas e dar 
conta delas. 
- Ser constante no traballo, superando as dificultades. 

- Dirimir a necesidade de axuda en función da 
dificultade da tarefa. 

 
 
 
Liderazgo 

Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e 
tempos. 

- Contaxiar entusiasmo pola tarefa e ter confianza nas 
posibilidades de alcanzar obxectivos. 
- Priorizar a consecución de obxectivos grupales 
sobre os intereses persoais. 

 
 
Creatividade 

- Xerar novas e diverxentes posibilidades desde 
coñecementos previos dun tema. 
- Configurar unha visión de futuro realista e 
ambiciosa 
- Atopar posibilidades na contorna que outros non 
aprecian 

Emprendemiento 

Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para 
a consecución de obxectivos. 
- Mostrar iniciativa persoal para comeza ou promover 
accións novas. 
- Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou os 
proxectos. 
- Actuar con responsabilidade social e sentido ético 
no traballo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Perfil de aprendiz 

- Identificar potencialidades persoais como aprendiz: 
estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, 
funcións executivas 
- Xestionar os recursos e as motivacións persoais en 
favor da aprendizaxe 
- Xerar estratexias para aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe. 
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APRENDER A APRENDER 

 
 
Ferramentas para 
estimular o pensamento 

Aplicar estratexias para mellóraa do pensamento 
creativo, crítico, emocional, interdependente. 
- Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión rigorosa dos contidos. 

 
 
Planificación e avaliación 
da aprendizaxe 

Planificar os recursos necesarios e os pasos que se 
han de realizar no proceso de aprendizaxe. 

- Seguir os pasos establecidos e tomar decisións 
sobre os seguintes en función dos resultados 
intermedios. 
- Evaluar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
- Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
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Concreción que recolla a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís competenciais. 
 

 Economía. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Ideas económicas básicas  

▪ a 

▪ d 

▪ f 

▪ B1.1. Economía como ciencia: actividade económica 
e sociedade. 

▪ B1.2. Principios na toma de decisións económicas. 

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

▪ B1.1. Explicar a economía como ciencia social e valorar o 
impacto permanente das decisións económicas na vida das 
persoas. 

▪ ECB1.1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a 
necesidade de elixir e tomar decisións como as claves 
dos problemas básicos de calquera economía, e 
comprende que todas as eleccións supoñen renunciar a 
outras alternativas e que todas as decisións teñen 
consecuencias. 

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CAA 

▪ CD 

▪ f 

▪ h 

▪ o 

▪ B1.4. O método na economía: modelos económicos. 

▪ B1.5. Fronteira de posibilidades de produción. 

▪ B1.2. Identificar a terminoloxía económica básica e o uso 
dos modelos económicos, e familiarizarse con eles. 

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

▪ CCL 

▪ ECB1.2.2. Diferencia entre economía positiva e economía 
normativa. 

▪ CAA  

▪ CSC 

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

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ f 

▪ B1.6. As relacións económicas básicas e a súa 
representación. 

▪ B1.3. Tomar conciencia dos principios da economía para 
aplicar nasrelacións económicas básicas cos 

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 



 16 

 Economía. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

condicionantes de recursos e as necesidades. 
▪ ECB1.3.2. Aplica razoamentos básicos para interpretar 

problemas económicos provenientes das relacións 
económicas do seu contorno. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

 Bloque 2. Economía e empresa  

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ m 

▪ B2.1. A empresa e o/a empresario/a. 

▪ B2.2. Elementos, funcións e obxectivos da empresa. 

▪ B2.3. Clases de empresas. 

▪ B2.4. Formas xurídicas da empresa. 

▪ B2.1. Describir os tipos de empresas e as formas xurídicas 
das empresas, e relacionar con cada unha coas súas 
esixencias de capital e as responsabilidades legais dos/das 
propietarios/as e xestores/as, así como as interrelacións 
das empresas no seu contorno inmediato. 

▪ ECB2.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e 
relaciónaas coas esixencias de capital para a súa 
constitución e coas responsabilidades legais para cada 
tipo. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ ECB2.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de 
empresas máis apropiadas en cada caso, en función das 
características concretas, aplicando o razoamento sobre 
clasificación das empresas. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ ECB2.1.3. Distingue os tipos de empresas e de 
empresarios/as que actúan no seu ámbito, así como a 
forma de interactuar coseu contorno máis próximo e os 
efectos sociais e ambientais, positivos e negativos, que 
se observan. 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ a  

▪ f 

▪ e 

▪ B2.5. Proceso produtivo e factores produtivos. 

▪ B2.6. Sectores da actividade económica. 

▪ B2.2. Analizar as características principais do proceso 
produtivo. 

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 

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

▪ CD 

▪ CSC 
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 Economía. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ e  

▪ f 

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

▪ B2.3. Identificar as fontes de financiamento das empresas. ▪ ECB2.3.1. Explica as posibilidades de financiamento das 
empresas e diferencia o financiamento externo e o 
interno, a curto e a longo prazo, así como o custo de 
cada unha e as implicacións na marcha da empresa. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ e  

▪ f 

▪ B2.8. Ingresos e custos da empresa: clasificación. 

▪ B2.9. Resultados da empresa. 

▪ B2.4. Determinar, para un caso sinxelo, a estrutura de 
ingresos e custos dunha empresa, calculando o seu 
beneficio. 

▪ ECB2.4.2. Distingue os ingresos e os custos dunha 
empresa, calcula o seu beneficio ou a súa perda, 
aplicando razoamentos matemáticos, e interpreta os 
resultados. 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ e  

▪ f 

▪ B2.10. Obrigas fiscais das empresas. ▪ B2.5. Diferenciar os impostos que afectan as empresas e a 
importancia do cumprimento das obrigas fiscais. 

▪ ECB2.5.1. Identifica as obrigas fiscais das empresas 
segundo a súa forma xurídica e as actividades, e sinala o 
funcionamento básico dos impostos e as principais 
diferenzas entre eles. 

▪ CD 

▪ CMCCT 

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

▪ CSC 

 Bloque 3. Economía persoal  

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.1. Orzamento persoal. Control de ingresos e 
gastos. 

▪ B3.2. Xestión do orzamento. Obxectivos e 
prioridades. 

▪ B3.1. Realizar un orzamento persoal distinguindo entre os 
tipos de ingresos e gastos, e controlar o seu grao de 
cumprimento e as posibles necesidades de adaptación. 

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

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CMCCT 

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

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CMCCT 
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 Economía. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ d 

▪ m 

▪ B3.3. Planificación económico-financeira: 
necesidades económicas nas etapas da vida. 

▪ B3.2. Decidir con racionalidade ante as alternativas 
económicas da vida persoal, e relacionalas co benestar 
propio e social. 

▪ ECB3.2.1. Comprende as necesidades de planificación e 
do manexo de asuntos financeiros ao longo da vida. Esa 
planificación vincúlase á previsión realizada en cada 
etapa, de acordo coas decisións tomadas e a marcha da 
actividade económica nacional. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ f 

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

▪ B3.5. Risco e diversificación. 

▪ B3.3. Expresar unha actitude positiva cara ao aforro, e 
empregar o aforro como medio para alcanzar diversos 
obxectivos. 

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

▪ CAA 

▪ CSC 

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

▪  

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f  

▪ g 

▪ B3.6. O diñeiro. 

▪ B3.7. Contratos financeiros: contas e tarxetas de 
débito e crédito. 

▪ B3.8. Relacións no mercado financeiro: información 
e negociación. 

▪ B3.9. Implicacións dos contratos financeiros. 
Dereitos e responsabilidades dos/das 
consumidores/as no mercado financeiro. 

▪ B3.4. Recoñecer o funcionamento básico do diñeiro e 
diferenciar os tipos de contas bancarias e de tarxetas 
emitidas como medios de pagamento, e valorar a 
oportunidade do seu uso con garantías e responsabilidade. 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ ECB3.4.2. Valora e comproba a necesidade de interpretar 
as cláusulas dos contratos bancarios para coñecer os 
dereitos e as obrigas que se derivan delas, así como a 
importancia de operar en condicións de seguridade cando 
se empregan procedementos telemáticos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 
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 Economía. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

▪ CAA 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f  

▪ g 

▪ B3.10. O seguro como medio para a cobertura de 
riscos. Tipoloxía de seguros. 

▪ B3.5. Coñecer o concepto de seguro e a súa finalidade. ▪ ECB3.5.1. Identifica, describe e clasifica os tipos de 
seguros segundo os riscos ou as situacións adversas nas 
etapas da vida. 

 

▪  CAA 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

 Bloque 4. Economía e ingresos e gastos do Estado  

▪ a  

▪ b  

▪ e  

▪ f 

▪ g 

▪ ñ 

▪ B4.1. Orzamentos públicos: ingresos e gastos do 
Estado. 

▪ B4.1. Recoñecer e analizar a procedencia das principais 
fontes de ingresos e gastos do Estado, e interpretar 
gráficos onde se amose esa distribución. 

▪ ECB4.1.1. Identifica as vías de onde proceden os 
ingresos do Estado, así como as principais áreas dos 
gastos do Estado, e comenta as súas relacións. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

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

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ ECB4.1.3. Distingue nos ciclos económicos o 
comportamento dos ingresos e dos gastos públicos, así 
como os efectos que se poden producir ao longo do 
tempo. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 
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 Economía. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ ECB4.1.4. Describe o contido dos orzamentos públicos e 
argumenta a necesidade de prever os ingresos e os 
gastos, e controlar a súa execución. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ a  

▪ e  

▪ f 

▪ B4.2. A débeda pública e o déficit público. ▪ B4.2. Diferenciar e explicar os conceptos de débeda pública 
e déficit público. 

▪ ECB4.2.1. Comprende e expresa as diferenzas entre os 
conceptos de débeda pública e déficit público, así como a 
relación que se produce entre eles. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ a  

▪ c  

▪ d  

▪ e 

▪ f 

▪ B4.3. Desigualdades económicas e distribución da 
renda. 

▪ B4.3. Determinar o impacto para a sociedade da 
desigualdade da renda e estudar as ferramentas de 
redistribución da renda. 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ ECB4.3.2. Interpreta gráficos representativos da 
distribución da renda 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CMCCT 

 Bloque 5. Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego  

▪ a 

▪ c  

▪ e  

▪ f 

▪ B5.1. Tipos de xuro. 

▪ B5.2. Inflación. 

▪ B5.3. Consecuencias dos cambios nos tipos de xuro 
e inflación. 

▪ B5.4. Desemprego: clasificación e consecuencias. 

▪ B5.1. Diferenciar as magnitudes de tipos de xuro, inflación 
e desemprego, analizar as relacións entre elas e interpretar 
datos e gráficos vinculados con esas magnitudes. 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSC 
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 Economía. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ c  

▪ e 

▪ f 

▪ B5.5. Causas do desemprego e políticas contra o 
desemprego. O desemprego en Galicia. 

▪ B5.6. Perspectivas da ocupación. 

▪ B5.2. Valorar opcións de políticas macroeconómicas para 
facer fronte ao desemprego. 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

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

▪ CD 

▪ CSC 

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

▪ CAA 

▪ CD 

 Bloque 6. Economía internacional  

▪ a 

▪ e 

▪ f  

▪ m 

▪ B6.1. Globalización económica. 

▪ B6.2. Comercio internacional. 

▪ B6.3. Integración económica e monetaria europea. 

▪ B6.4. Economía e ambiente: sustentabilidade. 

▪ B6.1. Valorar o impacto da globalización económica, do 
comercio internacional e dos procesos de integración 
económica na calidade de vida das persoas e no ambiente. 

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

▪ CAA 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSC 
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 Economía. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

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

▪ CAA 

▪ CSC 
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CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 
 

 Recoñecer a escaseza de recursos e a necesidade de elixir e tomar decisións como 
as claves dos problemas básicos de toda economía e comprender que toda elección 
supón renunciar a outras alternativas e que toda decisión ten consecuencias. 

 Diferenciar formas diversas de abordar e resolver problemas económicos e 
identificar as súas vantaxes e inconvenientes, así como as súas limitacións. 

 Comprender e utilizar correctamente diferentes termos da área de Economía. 
 Diferenciar entre economía positiva e economía normativa. 
 Representar e analizar graficamente o custo de oportunidade mediante a 

Fronteira de Posibilidades de Produción. 
 Representar as relacións que se establecen entre as economías domésticas e das 

empresas. 
 Aplicar razoamentos básicos para interpretar problemas económicos provenientes 

das relación económicas da súa contorna. 
 Distinguir as diferentes formas xurídicas das empresas e relacionalas coas 

esixencias requiridas de capital para a súa constitución e responsabilidades legais 
para cada tipo. 

 Valorar as formas xurídicas de empresas máis apropiadas en cada caso en función 
das características concretas aplicando o razoamento sobre clasificación das 
empresas. 

 Identificar os diferentes tipos de empresas e empresarios que actúan na súa 
contorna, así como a forma de interrelacionar co seu ámbito máis próximo e os 
efectos sociais e ambientais, positivos e negativos, que se 

 observan. 
 Indicar os distintos tipos de factores produtivos e as relacións entre produtividade, 

eficiencia e tecnoloxía. 
 Identificar os diferentes sectores económicos, así como os seus retos e 

oportunidades. 
 Explicar as posibilidades de financiamento do día a día das empresas 

diferenciando o financiamento 
 externo e interna, a curto e a longo prazo, así como o custo de cada unha e as 

implicacións na marcha da empresa. 
 Diferenciar os ingresos e custos xerais dunha empresa e identificar o seu beneficio 

ou perda, aplicando razoamentos matemáticos para a interpretación de resultados. 
 Identificar as obrigacións fiscais das empresas segundo a actividade, sinalando o 

funcionamento básico dos impostos e as principais diferenzas entre eles. 
 Valorar a achega que supón a carga impositiva á riqueza nacional. 
 Elaborar e realizar un seguimento a un orzamento ou plan financeiro 

personalizado, identificando cada un dos ingresos e gastos. 
 Utilizar ferramentas informáticas na preparación e desenvolvemento dun 

orzamento ou plan financiero personalizado. 
 Manexar gráficos de análises que lle permiten comparar unha realidade 

personalizada coas previsións establecidas. 
 Comprender as necesidades de planificación e de manexo dos asuntos financeiros 

ao longo da vida. Dita planificación vincúlase á previsión realizada en cada unha 
das etapas de acordo coas decisións tomadas ea marcha da actividade económica 
nacional. 

 Coñecer e explicar a relevancia do aforro e do control do gasto. 
 Analizar as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, valorando o risco, e 

seleccionar a decisión máis adecuada para cada momento. 
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 Comprender os termos fundamentais e describir o funcionamento na operativa 
coas contas bancarias. 

 Valorar e comprobar a necesidade de ler detidamente os documentos que 
presentan os bancos, así como a importancia da seguridade cando a relación 
prodúcese por Internet. 

 Recoñecer o feito de que se poden negociar as condicións que presentan as 
entidades financeiras e analizar o procedemento de reclamación ante as mesmas. 

 Identificar e explicar as distintas modalidades de cartóns que existen, así como o 
esencial da seguridade cando se opera con cartóns. 

 Identificar e diferenciar os distintos tipos de seguros segundo os riscos ou 
situacións adversas nas diversas etapas da vida. 

 Identificar as vías de onde proceden os ingresos do Estado, así como as principais 
áreas dos gastos do Estado, e comentar as súas relacións. 

 Analizar e interpretar datos e gráficos de contido económico relacionados cos 
ingresos e gastos do Estado. 

 Distinguir nos diferentes ciclos económicos o comportamento dos ingresos e 
gastos públicos, así como os efectos que se poden producir ao longo do tempo. 

 Comprender e expresar as diferenzas entre os conceptos de débeda pública e 
déficit público, así como a relación que se produce entre eles. 

 Coñecer e describir os efectos da desigualdade da renda e os instrumentos de 
redistribución da mesma. 

 Describir o fenómeno do desemprego e valorar as súas principais repercusións 
económicas e sociais. 

 Valorar e interpretar datos e gráficos de contido económico relacionados cos tipos 
de interese, inflación e desemprego. 

 Describir as causas do desemprego e valorar as súas principais repercusións 
económicas e sociais. 

 Analizar os datos de desemprego en España e as políticas contra o desemprego. 
 Investigar e recoñecer ámbitos de oportunidades e tendencias de emprego. 
 Valorar o grao de interconexión das diferentes economías de todos os países do 

mundo e aplicar a 
 perspectiva global para emitir xuízos críticos. 
 Explicar as razóns que xustifican e inflúen no intercambio económico entre países. 
 Analizar acontecementos económicos contemporáneos no contexto da 

globalización e o comercio internacional. 
 Coñecer e enumerar vantaxes e inconvenientes do proceso de integración 

económica e monetaria da Unión Europea. 
 Reflexionar sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto económico 

internacional. 

 analizando as posibilidades dun desenvolvemento sustentable. 
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 CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE. 
 

1º. Temporalización. 
2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
3º. Instrumentos de avaliación. 

 
Bloque 1: Ideas económicas básicas 

Estándares Temporalización Grado mínimo 
de consecución 

Instrumento de avaliación. 

ECB1.1 Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade de elixir e tomar decisións 
como as claves dos problemas básicos de calquera economía, e comprender que 
todas as eleccións supoñen renunciar a outra alternativa e que todas as decisións 
teñen consecuencias. 

 
2ª semana de setembro 

100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 

CEB1.1.2 Distingue formas de analizar e resolver problemas económicos, e 
identifica as súas vantaxes, os seus inconvenientes e as súas limitacións. 

3ª semana de setembro 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita, participación na clase. 

ECB1.2.1 Comprende e utiliza correctamente termos da área de economía. 4ª semana de setembro 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 

ECB2.2 Diferencia entre economía positiva e economía normativa. 1ª semana de outubro 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita, participación na clase. 

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

2ª semana de outubro 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 

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

3ª semana de outubro 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 

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

4ª semana de outubro 90% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita, participación na clase. 

Bloque 2. Economía e Empresa. 
ECB2.1.1 Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciona as coas esixencias 
de capital para a súa constitución e coas responsabilidades legais para cada tipo. 

1ª semana de novembro 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 

ECB2.1.2 Identifica e valora as formas xurídicas de empresas máis apropiadas en 
cada caso, en función das características concretas, aplicando o razoamento sobre 
clasificación das empresas. 

2ª semana de novembro 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 

ECB2.1.3 Distingue os tipos de empresas e empresarios/as que actúan no seu 
ámbito, así como a forma de interactuar co seu contorno máis próximo e os 

3ª semana de novembro 80% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 
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efectos sociais e ambientais, positivos e negativos, que se observan. 

ECB 2.2.1 Analiza os tipos de factores produtivos e as relacións entre 
produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 

4ª semana de novembro 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 

ECB 2.2.2 Identifica os sectores económicos, así como os seus retos e as súas 
oportunidades. 

1ª semana de decembro 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 

ECB 2.3.1 Explica as posibilidades de financiamento das empresas e diferencia o 
financiamento externo e o interno, a curto e longo prazo, así como o  custo de 
cada unha e as implicacións na marcha da empresa. 

1ª semana de decembro 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 

ECB2.4.2 Distingue os ingresos e custos dunha empresa, calcula o seu beneficio ou 
a súa perda, aplicando razoamentos matemáticos, e interpreta os resultados. 

2ª semana de xaneiro 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 

ECB 2.5.1 Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa forma xurídica e 
as actividades, e sinala o funcionamento básico dos impostos e as principais 
diferenzas entre eles. 

3ª semana de xaneiro 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 

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

4 semana de xaneiro 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 

Bloque 3. Economía persoal 
ECB3.1.1 Elaboración dun orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os 
ingresos e os gastos integrantes, e realiza o seu seguimento 

1ª semana de febreiro 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita, manexo TIC´s 

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

2ª semana de febreiro 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita, manexo TIC´s 

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

3ª semana de febreiro 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita, manexo TIC´s 

ECB3.2.1 Comprende as necesidades de planificación e do manexo de asuntos 
financeiros ao longo da vida. Esa planificación vincúlase a previsión realizada en 
cada etapa, de acordo coas decisións formadas e as marcha da actividade nacional 

4ª semana de febreiro 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 

ECB3.3.1 Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control do gasto. 1ª semana de marzo 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 

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

2ª semana de marzo 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 

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

2ª semana de marzo 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 

ECB3.4.2 Valora e comproba a necesidade de interpretar as cláusulas dos 
contratos bancarios para coñecer os dereitos e as obrigas que se derivan delas, así 
como a importancia de operar en condicións de seguridade cando se empregan 

3ª semana de marzo 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 



 27 

procedementos telemáticos. 

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

3ª semana de marzo 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 

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

4ª semana de marzo 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 

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

4ª semana de marzo 80% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 

Bloque 4. Economía e ingresos e gastos do Estado. 
ECB4.1.1 Identifica as vías de onde proceden os ingresos do Estado, así como as 
principais áreas dos gastos do Estado, e comenta as súas relacións. 

1º semana de abril 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 

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

1º semana de abril 90% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita, manexo TIC´s 

ECB4.1.3 Distingue nos ciclos económicos o comportamento dos ingresos e dos 
gastos públicos, así como os efectos que poden producir ao longo do tempo. 

2º semana de abril 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 

ECB4.1.4 Describe o contido  dos orzamentos públicos e argumenta a necesidade 
de prever os ingresos e os gatos e controlar a súa execución. 

3º semana de abril 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 

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

4º semana de abril 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 

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

4º semana de abril 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 

ECB4.3.2 Interpreta gráficos representativos da distribución de renda. 1ª semana de maio. 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita, manexo TIC´s 

Bloque 5. Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego. 
ECB5.1.1 Describe as causas da inflación e valora as súas principais repercusións 
económicas e socias. 

1ª semana de maio. 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita e participación na clase. 

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

2ª semana de maio. 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita e participación na clase. 

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

2ª semana de maio. 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita, manexo TIC´s 

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

3ª semana de maio. 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 

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

3ª semana de maio. 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita, manexo TIC´s 

ECB5.2.3 Investiga e recoñece vieiros de tendencias de emprego. 3ª semana de maio 80% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
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escrita, manexo TIC´s 

Bloque 6. Economía internacional 
ECB6.1.1 Valora o grado de interconexión das economías de todos os países do 
mundo e aplica a perspectiva global para emitir xuízos críticos. 

1ª semana de xuño 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 

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

1ª semana de xuño 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 

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

2ª semana de xuño 90% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 

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

2ª semana de xuño 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 

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

2ª semana de xuño 100% TI, TG Exposición oral, debate, proba 
escrita. 
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CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. 
Traballar de maneira competencial na aula supón un cambio metodolóxico 

importante; o docente pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado, e leste adquire 
un maior grao de protagonismo. En concreto, na área de Economía: 
 

Para alcanzar os obxectivos marcados no proceso de ensino-aprendizaxe desta 
materia, partirase do nivel de desenvolvemento dos alumnos e as alumnas considerando 
os seus coñecementos previos. Preténdese que o proceso de ensino-aprendizaxe sexa 
inductivo-deductivo, flexible (os contidos desta programación poderán adaptarse en 
función dos coñecementos previos e as capacidades do alumnado) e activo (fomentando a 
súa participación). 

Exporase un proceso de ensino-aprendizaxe eminentemente práctica de tal forma 
que se forme ao alumnado coas capacidades e os coñecementos necesarios para que poida 
entender a realidade económica que nos rodea e ser crítico con ela. Teranse en conta, para 
iso, as seguintes recomendacións: relacionar o proceso de ensino-aprendizaxe coa vida 
real; facilitar a construción de aprendizaxes significativas, relacionando o que xa saben cos 
novos contidos; favorecer a capacidade de aprender a aprender; crear un clima de 
aceptación e cooperación en clase fomentando o traballo en grupo. 

As estratexias metodolóxicas que se poden empregar en función dos contidos aos 
que nos enfrontamos poden ser as seguintes: 

 
- Estratexias expositivas. Consisten na presentación ao alumnado dunha serie de 
coñecementos por parte do 
docente. A explicación realizarase mediante a achega de documentos e artigos de prensa, 
presentacións, exemplos, 
medios audiovisuais, etc. 
 
- Estratexias de indagación. Consiste en que o alumnado realice, coa guía do docente, a 
aprendizaxe pola súa conta. As técnicas didácticas concretas poden ser moi variadas, 
como: realización de traballos de investigación, tanto persoal como grupal, e a súa 
posterior exposición ante a clase; estudo de casos reais; debates sobre temas 
económicos de actualidade; visitas a empresas e organismos económicos significativos. 
 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR 
Suxerimos o uso dos materiais seguintes: 

 libro do alumnado para a área de Economía, 4.º de ESO. 
 A proposta didáctica para Economía, 4.º de ESO. 
 libro dixital. 
 Os cadernos de estratexias metodolóxicas. 
 As monografías didácticas. 
 A web do profesorado. 
 A web do alumnado e da familia. 
 
Se durante o presente curso, e debido as circunstancias sanitarias (COVID-19), 

requírese suspender a ensinanza presencial e pasar a un modelo de semipresencialidade 
ou totalmente virtual, empregarase para esta situación as seguintes ferramentas para o 
axeitado seguimento dos comtidos por parte do alumnado: 

 Plataforma Educativa Dixital BlinkLearning. 
 Cisco Webex Meeting (proporcionado pola Conselleria de Educación), servizo de 

video conferencia e plataforma dixital. 
 Google Meeting, Servizo de video-conferencia. 
 Google Drive. Aula virtual da Web do Instituto. 
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Si a suspensión afecta a totalidade dun grupo, farase o seguimento a través das 
ferramentas anteriormente indicadas, no horario habitual do grupo. Se as circunstancias 
sanitarias afectan a un/unha alumno/a o a un grupo reducido dos mesmos, o seguimento 
farano o alumno/a a traves de Blinklearning e entregaráselle os exercicios a traves de 
GoogleDrive e a aula virtual do centro. 
 
 

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO 
En cada avaliación, o profesor/-a decidirá o peso que na calificación final de cada 

trimestre e área terán os instrumentos de avaliación utilizados para o seguimento das 
aprendizaxes dos alumnos/-as. Para súa determinación poderá apoiarse nunhas táboas 
como as seguintes: 
 
 
FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA CUALIFICACIÓN 

Ferramentas de avaliación do traballo competencial  

Probas de avaliación escritas  

Evidencias dos estándares de aprendizaxe  

  

Qualificación Total  

 
 

Ao final do curso: 
 PORCENTAXE NOTA FINAL 

1ª Avaliación  

2ª Avaliación  

3ª Avaliación  

  

Portfolio de aprendizaxe  

  

Qualificación Total  

 
 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 
Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da 

realización e desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada 
unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que lle permitan ao docente 
avaliar o funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora para a 
propia unidade. 

De igual modo, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da   
programación didáctica no seu conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre, 
para así poder recoller as melloras no seguinte. A devandita ferramenta 
descríbese a continuación: 
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ASPECTOS PARA AVALIAR PARA 
DESTACAR... 

PARA 
MELLORAR... 

PROPOSTAS 
DE 

MELLORA 
PERSOAL 

Temporalización das unidades 
didácticas 

   

Desenvolvemento dos obxectivos 
didácticos 

   

Manexo dos contidos da unidade    

Descritores e desempeños 
competenciais 

   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 
seleccionadas 

   

Recursos    

Claridade nos criterios de avaliación    

Uso de diversas ferramentas de 
avaliación 

   

Portfolio de evidencias dos 
estándares de aprendizaxe. 

   

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    

 
 
 

ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 
Ao inicio do curso presentarase ao alumnado os traballos a realizar. Farase unha 

reunión de seguimento ao mes. A avaliación concretarase na cualificación dos traballos 
realizados por avaliación. Se o alumno/-a non supera a materia, terá a oportunidade de 
recuperar nunha proba final consistente nun exame de 10 preguntas curtas, de 1 punto 
cada unha. 
 

ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO 

ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS, NO 

CASO DO BACHARELATO. 
No caso da materia de Economía non é necesario acreditar coñecementos previos, 

aínda que sí se fará un test inicial de autoavaliación. 
 

DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 

QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADO. 
A partir do traballo cos desempeños competenciais, obteranse diversas evidencias 

de aprendizaxe, vinculadas aos estándares que inclúe o currículo de cada materia. Para 
rexistralas, utilizaremos portfolios de aprendizaxe na aula, o que fai necesario que, ao 
longo das distintas unidades didácticas, planifíquense a realización e a recollida de probas 
que mostren o nivel de consecución do estándar, así como a súa evolución ao longo do 
curso. 

O portfolio é unha ferramenta de avaliación do proceso de aprendizaxe que 
consiste fundamentalmente na recollida de evidencias da evolución de cada alumno e cada 
alumna. Esta recollida pode pautarse, ou deixar que sexa o propio alumnado o que 
seleccione que evidencias quere mostrar. Cada unha delas debe incorporar unha reflexión 
engadida sobre o traballo realizado, as dificultades atopadas e os obxectivos de mellora 
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persoal. O documento do portfolio pode realizarse en papel ou en formato dixital. No 
anexo de avaliación preséntase un guión para a súa realización. 
 
As evidencias que podemos recoller na área poden obterse a partir de: 

 Actividades do libro do alumnado ou da guía que traballen explicitamente os 
estándares definidos na unidade. 

 Mapas mentais ou conceptuais elaborados polos alumnos e as alumnas. 
 Produtos de aprendizaxe deseñados para poder aplicalos en tarefas realizadas nun 

contexto real; por exemplo: unidades de medida deseñadas por eles, o deseño dun 
obxecto con figuras xeométricas, murais, traballos de aplicación das tarefas, etc. 

 Probas escritas que evidencien o traballo cos estándares de aprendizaxe. 
 Problemas de aplicación de contidos nos que é necesario o desenvolvemento do 

razoamento lóxico. 
 Ferramentas de autoevaluación e coevaluación do traballo na aula. 

 

1. Procedementos de avaliación inicial. 
 A última semana de setembro realizarase un debate no que o alumnado amosará 

os seus coñecementos previos sobre Economía. 
 Os resultados servirán para adaptar o proceso de ensinanza-aprendizaxe pero non 

terán consecuencias académicas para o alumnado.  
 

2. Procedemento avaliación continua. 
 70% exame (un por trimestre) 
 20% traballo do alumno/a, as actividades en clase ou programadas fora de ésta. Se 

valoraranse a expresión escrita e a expresión oral. 
 10% Participación na clase . 
 

3. Procedemento avaliación final. 
O alumnado que non supere algunha das avaliacións trimestrais, poderá 

presentarse a un exame final, no que terá a oportunidade de recuperar a parte suspensa. A 
proba consistirá nun exame de 10 preguntas de 1 punto cada unha. Nesta proba 
avaliaranse os estándares que esixen un grao de consecución do 100%.  

 

4. Procedemento de avaliación extraordinaria. 
A avaliación extraordinaria consistirá nunha proba escrita de 10 preguntas de 1 

punto cada unha na que se avaliarán os estándares que esixen un grao de consecución do 
100%. 
 

5. Outras avaliacións (ídem IAE). 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
Descrición do grupo despois da avaliación inicial 

Á hora de expor as medidas de atención á diversidade e inclusión habemos de 
solicitar, en primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; 
como mínimo debe coñecerse a relativa a: 

 O número de alumnos e alumnas. 
 O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...). 
 As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos 

curriculares. 
 As necesidades que se puideron identificar; convén pensar nesta fase en como se 

poden abordar (planificación 
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 de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da 
eficacia de medidas, etc.). 

 As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais. 
 Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta 

materia. 
 Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar aos alumnos e ás alumnas para 

os traballos cooperativos. 
 Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un logro 

óptimo do grupo. 
 
 
 
Necesidades individuais 

A avaliación inicial facilítanos non só o coñecemento achega do grupo como 
conxunto, senón que tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos 
individuais dos nosos estudantes. A partir dela poderemos: 

 Identificar os alumnos ou ás alumnas que necesitan un maior seguimento ou 
personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en 
conta a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con 
necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar 
en risco, pola súa historia familiar, etc.). 

 Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, localización 
de espazos, xestión de tempos grupales para favorecer a intervención individual). 

 Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os 
recursos que se van a empregar. 

 Analizar o modelo de seguimento que se vai a utilizar con cada un deles. 
 Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van a avaliar os progresos destes 

estudantes. 
 Fixar o modo en que se vai a compartir a información sobre cada alumno ou cada 

alumna co resto dos 
 docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor 

ou a titora. 
 

CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO 

CURSO QUE CORRESPONDA. 
A vinculación dos contidos programados, coa educación moral, cívico-tributaria, para a 

paz, para o consumo, medioambiental e de igualdade entre os sexos, materialízase a través 
do fomento de actitudes como: 

 interese e curiosidade por coñecer as características diferenciais dos distintos 
sistemas económicos recoñecendo os valores que subxacen nos diferentes 
sistemas dos distintos países e áreas económicas. 

 Valoración da cooperación económica entre áreas de distinto desenvolvemento 
económico e dun crecemento e repartición máis equitativa da riqueza económica, 
como instrumentos básicos para o fortalecemento da paz entre os pobos e para un 
futuro mellor. 

 Actitude aberta ante o desenvolvemento científico e tecnolóxico da sociedade 
actual e valoración crítica das súas repercusións sobre o medio ambiente, o 
emprego, o crecemento etc., facendo unha especial referencia ao caso galego. 

 Curiosidade por analizar os factores que explican o crecemento económico e as 
causas que propician a desigual distribución da riqueza, así como as solucións e 
alternativas para unha máis adecuada aos valores de solidariedade e igualdade. 

 Valoración crítica dos prexuízos sexistas existentes na publicidade. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS 

POR CADA  DEPARTAMENTO DIDÁCTICO. 
Con respecto ás actividades complementarias que se poden propoñer ao alumnado, 

convén reflexionar sobre estas cuestións: 
 Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas? 
 Cal foi o resultado da realización das actividades? 
 Cales delas gustaron máis? 
 Que propostas de mellora podemos sinalar?  

MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA (ÍDEM IAE). 
 
Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe. 
 
Bloque 1. Ideas económicas básicas 
1. Explicar a economía como ciencia social valorando o impacto permanente das decisións 
económicas na vida dos cidadáns. 

1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade de elixir e tomar decisións como as 
claves dos problemas básicos de toda economía e comprende que toda elección supón 
renunciar a outras alternativas e que toda decisión ten consecuencias. 
1.2. Diferencia formas diversas de abordar e resolver problemas económicos e 
identifica as súas vantaxes e inconvenientes, así como as súas limitacións. 

2. Coñecer e familiarizarse coa terminoloxía económica básica e co uso de modelos 
económicos. 

2.1. Comprende e utiliza correctamente diferentes termos da área de Economía. 
2.2. Diferenza entre economía positiva e economía normativa. 
2.3. Representa e analiza graficamente o custo de oportunidade mediante a Fronteira 
de Posibilidades de Produción. 

3. Tomar conciencia dos principios básicos da economía para aplicar nas relacións 
económicas básicas cos condicionantes de recursos e necesidades. 

3.1. Representa as relacións que se establecen entre as economías domésticas e as 
empresas. 
3.2. Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas económicos provenientes 
das relacións económicas da súa contorna 

. 
Bloque 2. Economía e empresa 
1. Describir os diferentes tipos de empresas e formas xurídicas das empresas relacionando 
con cada unha delas as súas esixencias de capital e as responsabilidades legais dos seus 
propietarios e xestores, así como as interrelacións das empresas coa súa contorna 
inmediata. 

1.1. Distingue as diferentes formas xurídicas das empresas e relaciónaas coas 
esixencias requiridas de capital para a súa constitución e responsabilidades legais para 
cada tipo. 
1.2. Valora as formas xurídicas de empresas máis apropiadas en cada caso en función 
das características concretas, aplicando o razoamento sobre clasificación das empresas. 
1.3. Identifica os diferentes tipos de empresas e empresarios que actúan na súa 
contorna, así como a forma de interrelacionar co seu ámbito máis próximo e os efectos 
sociais e ambientais, positivos e negativos, que se observan. 

2. Analizar as características principais do proceso produtivo. 
2.1. Indica os distintos tipos de factores produtivos e as relacións entre produtividade, 
eficiencia e tecnoloxía. 
2.2. Identifica os diferentes sectores económicos, así como os seus retos e 
oportunidades. 
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3. Identificar as fontes de financiamento das empresas. 
3.1. Explica as posibilidades de financiamento do día a día das empresas diferenciando 
o financiamento externo e interna, a curto e a longo prazo, así como o custo de cada 
unha e as implicacións na marcha da empresa. 

4. Determinar, para un caso sinxelo, a estrutura de ingresos e custos dunha 
empresa, calculando o seu beneficio. 

4.1. Diferencia os ingresos e custos xerais dunha empresa e identifica o seu 
beneficio ou perda, aplicando razoamentos matemáticos para a interpretación 
de resultados. 

5. Diferenciar os impostos que afectan as empresas e a importancia do 
cumprimento das obrigacións fiscais. 

5.1. Identifica as obrigacións fiscais das empresas segundo a actividade, 
sinalando o funcionamento básico dos impostos e as principais diferenzas entre 
eles. 
5.2. Valora a achega que supón a carga impositiva á riqueza nacional. 
 

Bloque 3. Economía persoal 
1. Realizar un orzamento persoal distinguindo entre os diferentes tipos de ingresos e 
gastos, controlar o seu grao de cumprimento e as posibles necesidades de adaptación. 

1.1. Elabora e realiza un seguimento a un orzamento ou plan financeiro personalizado, 
identificando cada un dos ingresos e gastos. 
1.2. Utiliza ferramentas informáticas na preparación e o desenvolvemento dun 
orzamento ou plan financiero personalizado. 
1.3. Manexa gráficos de análises que lle permiten comparar unha realidade 
personalizada coas previsións establecidas. 

2. Decidir con racionalidade ante as alternativas económicas da vida persoal, relacionando 
estas con o benestar propio e social. 

2.1. Comprende as necesidades de planificación e de manexo dos asuntos financeiros ao 
longo da vida. Dita planificación vincúlase á previsión realizada en cada unha das 
etapas de acordo coas decisións tomadas e a marcha da actividade económica nacional. 

3. Expresar unha actitude positiva cara ao aforro e manexar este como medio para 
alcanzar diferentes obxectivos. 

3.1. Coñece e explica a relevancia do aforro e do control do gasto. 
3.2. Analiza as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, valorando o risco e 
seleccionando a decisión máis adecuada para cada momento. 

4. Recoñecer o funcionamento básico do diñeiro e diferenciar os diferentes tipos de contas 
bancarias e de cartóns emitidos como medios de pago, valorando a oportunidade do seu 
uso con garantías e responsabilidade. 

4.1. Comprende os termos fundamentais e describe o funcionamento na operativa coas 
contas bancarias. 
4.2. Valora e comproba a necesidade de ler detidamente os documentos que presentan 
os bancos, así como a importancia da seguridade cando a relación prodúcese por 
Internet. 
4.3. Recoñece o feito de que se poden negociar as condicións que presentan as 
entidades financeiras e analiza o procedemento de reclamación ante elas. 
4.4. Identifica e explica as distintas modalidades de cartóns que existen, así como o 
esencial da seguridade cando se opera con cartóns. 

5. Coñecer o concepto de seguro e a súa finalidade. 
5.1. Identifica e diferencia os distintos tipos de seguros segundo os riscos ou situacións 
adversas nas diversas etapas da vida. 

 
Bloque 4. Economía e ingresos e gastos do Estado 
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1. Recoñecer e analizar a procedencia das principais fontes de ingresos e gastos do Estado, 
así como interpretar gráficos onde se mostre dita distribución. 
1.1. Identifica as vías de onde proceden os ingresos do Estado, así como as principais áreas 
dos gastos do Estado, e comenta as súas relacións. 
1.2. Analiza e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados cos ingresos e 
gastos do Estado. 
1.3. Distingue, nos diferentes ciclos económicos, o comportamento dos ingresos e gastos 
públicos, así como os efectos que se poden producir ao longo do tempo. 
2. Diferenciar e explicar os conceptos de débeda pública e déficit público. 
2.1 Comprende e expresa as diferenzas entre os conceptos de débeda pública e déficit 
público, así como a relación que se produce entre eles. 
3. Determinar o impacto para a sociedade da desigualdade da renda e estudar as 
ferramentas de redistribución da renda. 
3.1 Coñece e describe os efectos da desigualdade da renda e os instrumentos de 
redistribución desta. 
 

Bloque 5. Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego 
1. Diferenciar as magnitudes de tipos de interese, inflación e desemprego, así como 
analizar as relacións existentes entre elas. 
1.1. Describe as causas da inflación e valora as súas principais repercusións económicas e 
sociais. 
1.2. Explica o funcionamento dos tipos de interese e as consecuencias da súa variación 
para a marcha da economía. 
2. Interpretar datos e gráficos vinculados cos conceptos de tipos de interese, inflación e 
desemprego. 
2.1. Valora e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados cos tipos de 
interese, inflación e desemprego. 
3. Valorar diferentes opcións de políticas macroeconómicas para facer fronte ao 
desemprego. 
3.1. Describe as causas do desemprego e valora as súas principais repercusións 
económicas e sociais. 
3.2. Analiza os datos de desemprego en España e as políticas contra o desemprego. 
3.3. Investiga e recoñece ámbitos de oportunidades e tendencias de emprego. 
 

Bloque 6. Economía internacional 
1. Valorar o impacto da globalización económica, do comercio internacional e dos procesos 
de integración económica na calidade de vida das persoas e no medio ambiente. 
1.1. Valora o grao de interconexión das diferentes economías de todos os países do mundo 
e aplica a perspectiva global para emitir xuízos críticos. 
1.2. Explica as razóns que xustifican e inflúen no intercambio económico entre países. 
1.3. Analiza acontecementos económicos contemporáneos no contexto da globalización e o 
comercio internacional. 
1.4. Coñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de integración económica e 
monetaria da Unión Europea. 
1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto económico 
internacional, analizando as posibilidades dun desenvolvemento sustentable. 
 

Contidos mínimos 
Os contidos da área de Economía agrúpanse en varios bloques. Os contidos, 

criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe formúlanse para o cuarto curso de 
Educación Secundaria. 

O alumnado deberá adquirir uns coñecementos e destrezas básicos que lle 
permitan alcanzar unha cultura científica; os alumnos e as alumnas deben identificarse 
como axentes activos e recoñecer que das súas actuacións e coñecementos  e dependerá o 
desenvolvemento da súa contorna. 
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Bloque 1. Ideas económicas básicas

•O dilema económico.

•Conceptos económicos básicos.

•O método en Economía.

•A Fronteira de Posibilidades de Produción.

CONTIDOS 
MÍNIMOS

Bloque 2. Economía e empresa

•A empresa e o termo empresario.

•A empresa individual.

•A empresa social.

•O proceso produtivo.

•A teoría de la produción.

•Financiación e investimento.

•Tipos de financiación.

•Ingresos, custes e gastos.

•O beneficio.

Bloque 3. Economía personal

•Ingresos e gastos.

•Xestión do orzamento.

•Aforro e edebedamento.

•Planificación financeira o futuro.

Bloque 4. Economía e ingresos del 
Estado

•A actividade financeira do Estado.

•Os ingresos públicos.

•O gasto público.

•Déficit e débeda públicos.

•La distribución da renda.

Bloque 5. Economía e tipos de xuro, inflación e 
desemprego.

•O xuro

•O xuro e a política monetaria.

•A inflación.

•Consecuencias da inflación.

•Casos especiais de inflación. Deflación.

•O mercado de traballo.

•O desemprego.

•O mercado de traballo en España.

•Desemprego. Consecuencias e políticas.

•Desemprego e sistema educativo.

Bloque 6. Economía internacional

•Globalización e comercio internacional.

•A política comercial.

•A Unión Europea.

•Unión Económica e Monetaria.

•Medio ambiente e sostenibiliade
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2. BACHARELATO. 
 
Obxectivos xerais do Bacharelato: 
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 
1. 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. 
2. 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. 
3. 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. 
4. Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
5. Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
6. Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
7. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 
comunicación. 
8. 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. 
9. Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
10. 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. 
11. Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
12. Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como 
fontes de formación e enriquecemento cultural. 
13. Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 
social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 
14. Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
15. Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír 
á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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2.1BACHARELATO. 1º ECONOMÍA. 

 
INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

Introdución. 
 

A formación en economía faise necesaria nun contexto globalizado, no que as 
relacións entre os axentes económicos e sociais son cada día máis complexas. 
A consideración do comportamento económico das persoas na procura da satisfacción das 
súas necesidades, así como da produción e da organización dos bens e os servizos 
necesarios, e da distribución dos recursos escasos facilitan a compresión da realidade 
social. 

Calquera persoa necesita coñecer as regras básicas que explican os 
acontecementos económicos e a linguaxe específica utilizada por economistas e medios de 
comunicación para analizar eses feitos. O estudo da economía axuda a percibir e a coñecer 
o mundo, e posibilita analizar e afondar nas relacións humanas, facilita a comprensión dos 
conceptos utilizados habitualmente na análise económica e empresarial, serve para 
potenciar destrezas de razoamento, abstracción e interrelación, e proporciona 
ferramentas para examinar de xeito crítico a sociedade. E contribúe tamén a desenvolver a 
curiosidade intelectual, a capacidade analítica, o rigor e a amplitude de perspectivas á hora 
de indagar no coñecemento de variables como o crecemento, a pobreza, a educación, a 
saúde, a riqueza, o ambiente, etc. Proporciona importantes coñecementos matemáticos e 
estatísticos, habilidades de comunicación oral e escrita para explicar e transmitir ideas e 
conclusións, con argumentos e evidencias empíricas, sentido da ética e respecto polo ser 
humano, así como unha intensa capacidade de traballo, tanto individual como en equipo. 

O enfoque empregado pola economía na resolución dos problemas sociais 
distínguea das restantes ciencias sociais. A materia de 4º de ESO distribúese en seis 
bloques que permiten o estudo da economía como ciencia e do papel dos axentes 
económicos.  No bloque 1 ("Ideas económicas básicas") recóllense aspectos relativos aos 
principios económicos, á terminoloxía propia e á metodoloxía da ciencia económica. No 
bloque 2 ("Economía e empresa") analízase o papel e o funcionamento do/da axente de 
empresas na economía. O seguinte bloque ("Economía persoal") está dedicado ao estudo 
da transcendencia das decisións económicas na vida das persoas. O cuarto bloque 
("Economía e ingresos e gastos do Estado") repasa o papel estatal no funcionamento 
económico a través da análise dos seus ingresos e gastos. No quinto bloque ("Economía e 
tipos de xuro, inflación e desemprego") repásanse os aspectos máis salientables da 
economía financeira e a súa repercusión na actividade económica e o nivel de emprego. E 
para rematar, o bloque de "Economía internacional" fai un breve repaso do funcionamento 
do sector exterior da economía con especial fincapé nas repercusións da integración 
económica e a globalización. 

A materia de Economía de 1º de bacharelato emprega un esquema mixto de 
presentación, herdado de deseños curriculares anteriores e baseado principalmente na 
análise da economía como ciencia, do papel dos axentes económicos e do funcionamento 
das principais institucións económicas e os seus elementos. Estrutúrase en sete bloques: 
no primeiro abórdase a o principal problema orixe da ciencia económica, a economía e a 
escaseza, continuando coa organización da actividade económica para estudar a estrutura 
dos sistemas económicos; nun segundo bloque ("A actividade produtiva") descríbese a 
produción como principal actividade económica; no terceiro ("O mercado e o sistema de 
prezos") repásase a principal institución na fixación de prezos e asignación de recursos; o 
seguinte bloque ("A macroeconomía") céntrase na medición da actividade económica e no 
estudo do mercado de traballo; no quinto ("Aspectos financeiros da economía") faise un 
repaso da vertente financeira da actividade económica; o sexto ("O contexto internacional 
da economía") aborda a análise do sector exterior e dos fenómenos de integración 
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económica e globalización; e, finalmente, no bloque titulado "Desequilibrios económicos e 
o papel do Estado na económica", reflexiónase sobre o carácter cíclico da actividade 
económica e o papel do Estado para mitigar e corrixir os desequilibrios xurdidos do 
funcionamento económico. 

A grande transcendencia social da economía queda reflectida na súa contribución 
ao fomento da mellora na calidade de vida, ao progreso e ao benestar social. Os 
coñecementos económicos teñen cada día mías valor, pola importancia de contar cunha 
cidadanía formada e pola relevancia dunha boa administración dos recursos públicos. 

O estudo da economía proporciona, xunto coa formación técnica, competencias 
lingüísticas e de comunicación, matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, 
sociais e cívicas, así como sentido da iniciativa e espírito emprendedor. 
 
Secuenciación de contidos 

O desenvolvemento dos contidos seguen as directrices establecidas polas 
autoridades educativas. Os contidos sonadaptados ás capacidades dos alumnos que 
comezaron nesta etapa, e a profundidade coa que se trataron permite desenvolverlos 
plenamente durante o curso académico. O contido de cada unidade proporciona aos 
alumnos os conceptos xerais da economía, e introduce o método científico a través dos 
procedementos propostos. Para a secuenciación e desenvolvemento dos contidos foron 
tidos en conta os seguintes criterios: 

 Seguiuse un desenvolvemento de complexidade crecente. 
 Aséntanse as bases dunha forma gradual para comprender a importancia e 

funcións desempeñadas polas empresas na nosa sociedade, introducindo así a 
materia de Economía de segundo bacharelato. 

 As unidades didácticas están estruturadas en bloques de contido homoxéneo. Os 
tres primeiros corresponden ao primeiro trimestre do curso escolar e supoñen 
unha explicación do funcionamento e as características dos distintos sistemas 
económicos, con especial atención para o funcionamento do elemento básico do 
noso sistema actual: os mercados. 

 
Asentados os conceptos básicos, no segundo trimestre do curso, abordamos os tres 

bloques seguintes, que afondan no funcionamento do sistema financeiro e os problemas 
económicos básicos, tales como inflación e o desemprego. 

No último trimestre abordamos os dous últimos bloques, que estudan a 
intervención do sector público na economía, a globalización da economía e aspectos 
relacionados co desenvolvemento económico, benestar e pobreza. 

 

CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 
CONCRECIÓN QUE RECOLLA A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS 

COMPETENCIAIS. 
 

Como contribúe a materia á consecución das competencias  
A organización de actividades propoen unidades de ensino son contextualizadas e 

que ligan con "na medida do posible coa vida cotiá, o que permite a aplicación e 
transferencia de aprendizaxe na clase, e servirá como comprobación dos progresos 
realizados na adquisición de habilidades básicas. Un aspecto importante é a promoción do 
traballo colaborativo e discusións en clase; que deberá ter un carácter significativo, 
facilitando o adestramento de habilidades sociais, e unha maior motivación dos alumnos. 

Segundo se describe na LOMCE, as áreas curriculares ou disciplinas deben 
participar no desenvolvemento de varias habilidades dos alumnos. Estes, segundo as 
especificacións da lei son: 
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1º Comunicación lingüística. 
2º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
3º Competencia dixital. 
4º Aprender a aprender. 
5º Competencias sociais e cívicas. 
6º Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor. 
7º Conciencia e expresións culturais. 
 

A comunicación lingüística afonda nas habilidades de comprensión e presentación 
de mensaxes orais e escritas, e capacidade para xestionar un nivel máis complexo de 
recursos cognitivos, máis diversificada e adaptada a maiores contextos contextos 
comunicativos. 

A materia de Economía usa a súa propia terminoloxía para capacitar aos alumnos a 
incorporar esa linguaxe e termos que debe empregar nos momentos axeitados con 
suficiencia. Ademáis, a comunicación dos resultados da investigación e outros traballos 
realizados favorece o desenvolvemento de competencia lingüística en comunicación. 

As lecturas e discusións das distintas unidades didácticas tamén permitirán a 
familiarización coa linguaxe económica. 

Tamén se traballarán as competencias matemática e en ciencias e tecnoloxía, 
desenvolvendo e implementando estratexias para plantexar problemas, resolvelos, 
deseñar investigacións, desenvolver solucións e analizar os resultados. 
Con todo isto, o alumnado apreciará a importancia do método científico na área das 
ciencias sociais. 

A competencia dixital desenvólvese para fomentar a investigación, selección e  
utilización da información en comunicación dixital, así como permitir que os alumnos se 
familiaricen cos códigos, formatos e linguaxe da información científica (estatísticas, 
gráficos, táboas...). 

O uso da tecnoloxía da información e comunicacións en economía aplícase para a 
comunicación, recollida da información, tratamento de datos, simuilacións de diferentes 
situación, como un recurso útil que axuda a amosar a situación económica do país. 

A gran cantidade de información que pode ser obtida a partir da Internet, cada vez 
máis, debe ser adquirido e asimilado correctamente, seleccionando para este cometido un 
coñecemento adecuado. Vai mellorar a busca selectiva de información (oral, impresa, 
audiovisual, dixital ou multimedia), análise, xestión, interpretación e análise, co obxecto de 
realizar a síntese e desenvolvemento de pequenos informes, e seren presentados e 
discutidos na aula . 

A adquisición da competencia para aprender a aprender neste curso baséase na 
natureza instrumental de gran parte do coñecemento adquirido. Ao operar con modelos 
teóricos tamén incentiva a imaxinación, a análise, habilidades de observación, iniciativa, 
creatividade e pensamento crítico, o que incentiva a aprendizaxe autónoma. Os diferentes 
paradigmas existentes sobre cuestións económicas fundamentais, como a inflación, o paro, 
ou a intervención do Estado na economía serán abordados, de xeito que o alumnado será 
quen de construir o seu propio coñecemento. 

Este curso incentiva o traballo en equipo para resolver actividades que promovan 
o desenvolvemento de actitudes como a cooperación, a solidariedade e o respecto polas 
opinións dos demais, que contribúen á adquisición de competencias sociais e cívicas. Do 
mesmo xeito, o coñecemento económico é unha parte esencial da cultura cívica, cada vez 
máis sensibilizados por estas cuestións pola a súa presenza nos medios de comunicación e 
a súa importancia na economía familiar. O campo da economía do bacharelato permite 
formar unha opinión en base a feitos e datos reais sobre os problemas económicos reais. 

O campo da economía constrúe a base dun espírito de iniciativa e espírito 
empresarial, ao educar en actitudes e competencias empresariais e asegura a comprensión 
de conceptos económicos básicos, incluíndo o desenvolvemento de certas calidades 
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persoais: a elección de recursos, planificación, resolución de problemas e avaliación de 
resultados. Todo isto anima a iniciativa e a motivación para o traballo por conta propia.. 

O desenvolvemento de modelos sinxelos que representan a realidade económica 
no campo da economía, tamén contribúen ao desenvolvemento da competencia cultural. 
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CONCRECIÓN QUE RECOLLA A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE 

DOS PERFÍS COMPETENCIAIS. 
 
Concreción que recolla a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís competenciais. 
 

1º de bacharelato 
 

 Economía. 1 de bacharelato.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Economía e escaseza. A organización da actividade económica.  

▪ i 

▪ l 

▪ B1.1. Escaseza, elección e asignación de recursos. 
Custo de oportunidade. 

 

▪ B1.1. Explicar a economía como ciencia social e valorar o 
impacto permanente das decisións económicas na vida das 
persoas. 

▪ ECB1.1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a 
necesidade de elixir e tomar decisións como as claves 
dos problemas básicos de calquera economía, e 
comprende que todas as eleccións supoñen renunciar a 
outras alternativas e que todas as decisións teñen 
consecuencias. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ A 

▪ H 

▪ I 

▪ l 

 

▪ B1.2 Mecanismo de asignación de recursos. 

▪ B1.2 Axentes e sectores económicos. 

▪ B1.3 Análise e comparación dos sistemas 
económicos. 

 

▪ B1.2. Observar os problemas económicos dunha 
sociedade, así como analizar e expresar unha valoración 
crítica das formas de resolución desde o punto de vista dos 
sistemas económicos. 

▪ ECB1.2.1. Analiza as respostas ás preguntas clave sobre 
a organización dos principais sistemas económicos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ ECB1.2.2. Relaciona, para a súa interpretación, os 
cambios máis recentes no escenario económico mundial 
coas circunstancias técnicas, económicas, sociais e 
políticas que os explican, a partir de casos concretos de 
análise. 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ ECB1.2.3. Compara sistemas económicos, utilizando 
exemplos actuais do ámbito internacional 

▪ CAA 

▪ CD 
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 Economía. 1 de bacharelato.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ CSC 

▪ i 

▪ l 

▪ B1..4 Economía como ciencia: actividade económica 
e sociedade. 

▪ B1.5 Principios na tona de decisións económicas. 

▪ B1.6 Modelos económicos. Economía positiva e 
normativa. 

▪ B1.7 Información económica: interpretación de datos 
e gráficos. 

▪ B1.3. Comprenden o método científico que se utiliza na 
área de economía, así como identificar as fases da 
investigación científica en economía e os modelos 
económicos. 

▪ ECB1.3.1. Distingue as proposicións económicas, 
utilizando exemplos actuais do ámbito internacional. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

 

▪ ECB1.3.2. Interpretar os modelos de representación da 
realidade económica, e emprega os termos e a 
metodoloxía apropiados para analizar problemas 
económicos concretos. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

 Bloque 2. Actividade produtiva.  

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ p 

▪ B2.1. Proceso produtivo e factores de produción. 

▪  

▪ B2.1. Analizar as  características principais do proceso 
produtivo. 

▪ ECB2.1.1. Expresa  unha visión integral do funcionamento 
do sistema produtivo partindo do estudo da empresa e a 
súa participación en sectores económicos, así como a súa 
conexión e interdependencia. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ i 

▪ l 

 

▪ B2.2. División técnica do traballo, produtividade e 
interdependencia. 

▪ B2.2. Analizar as características principais do proceso 
produtivo. 

▪ ECB2..2.1 Relaciona o proceso de división técnica do 
traballo coa interdependencia económica nun contexto 
global. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ ECB2.2.2  Clasifica e define os factores produtivos, e 
describe as relacións entre produtividade, eficiencia e 
tecnoloxía. 

▪ CMCCT 

▪ CCL 
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 Economía. 1 de bacharelato.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ a 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ B2.3. Globalización: cambios no sistema produtivo ou 
na organización da produción. 

 

▪ B2.3. Identifica os efectos da actividade empresarial para a 
sociedade e a vida das persoas. 

▪ ECB2.3.1 Analiza para explicar as repercusión da 
actividade das empresas, tanto nun ámbito próximo coma 
nun ámbito internacional.  

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ a  

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ B2.4 Empresa: obxectivos e funcións. 

▪  

▪ B2.4. Expresar os obxectivos e as funcións principais das 
empresas, utilizando referencias reais do ámbito próximo e 
transmitindo a utilidade que se xera coa súa actividade. 

▪ ECB2.4.1. Distingue e interpreta os obxectivos e as 
funcións das empresas. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ EB2.4.2 Explica a función creadora de utilidade dos bens 
das empresas. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ a 

▪ e  

▪ f 

▪ B2.5 Eficacia, eficiencia e efectividade. 

▪ B2.6 Eficiencia na produción: eficiencia técnica e 
económica. 

▪ B2.5. Relacionar e distinguir a eficiencia técnica e a 
eficiencia económica. 

▪ ECB2.5.1. Determina e interpreta a eficiencia técnica e 
económica a partir dos casos formulados. 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ B2.7 Custo de produción. Cálculo e análise dos 
custos de produción e dos beneficios. 

▪ B2.6 Calcular e controlar os custos e os beneficios das 
empresas, e representar e interpretar gráficos relativos a 
eses conceptos. 

▪ ECB2.6.1 Calcula, clasifica e utiliza diversos tipos de 
custos, fixos e v variables, totais, medios e marxinais, e 
representa e interpreta gráficos de custos. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ ECB2.6.2 Calcula, analiza e interpreta os beneficios 
dunha empresa a partir de supostos de ingresos e custos 
dun período. 

▪ CMCCT 

▪ CD 
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 Economía. 1 de bacharelato.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ B2.8 Función de produción. ▪ B2.7 Analizar, representar e interpretar a función de 
produción dunha empresa a partir dun caso dado. 

ECB2.7.1 Representar e interpreta gráficos de produción 
total, media e marxinal a partir de supostos dados. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

Bloque 3. O mercado e o sistema de prezos. 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪  

▪ B3.1. Curva de demanda. Movementos ao longo da 
curva de demanda e desprazamento na curva de 
demanda. Elasticidade da demanda. 

▪ B3.2 Curva de Oferta. Movementos ao longo da curva 
de oferta e desprazamentos na curva da oferta. 
Elasticidade. 

▪ B3.3.Equilibrio do mercado. 

▪ B3.1. Interpretar, a partir do funcionamento do mercado, as 
variacións en cantidades demandadas e ofertadas de bens 
e servizos en función de distintas variables. 

▪ ECB3.1.1 Representa graficamente os efectos das 
variacións das variables no funcionamento dos mercados. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ ECB3.1.2. Define e expresa matematicamente as 
variables que determinan a oferta e a demanda. 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ ECB3.1.3. Analiza as elasticidades de demanda e de 
oferta, interpretando os cambios en prezos e cantidades, 
así como os seus efectos sobre os ingresos totais. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ a 

▪ d 

▪ m 

▪ a 

▪ f 

▪ B3.4 Estruturas de mercado e modelos de 
competencia. 

▪ B3.5 Competencia perfecta. Competencia imperfecta. 
Monopolio. Oligopolio. Competencia monopolística. 

▪ B3.2. Analizar o funcionamento de mercados reais e 
observar as súas diferenzas cos modelos, así como as 
súas consecuencias para os/as consumidores/as, as 
empresas e os estados. 

 

▪ ECB3.2.1 Analiza e comprara o funcionamento dos tipos 
de mercados, e explica as súas diferenzas. 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ ECB3.2.2 Aplica a análise dos tipos de mercados a casos 
reais identificados a partir da observación do ámbito máis 
inmediato. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ ECB3.2.3 Valora de forma crítica os efectos que se 
derivan sobre os axentes intervenientes nos diversos 
mercados. 

▪ CSC 
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 Economía. 1 de bacharelato.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Bloque 4. A macroeconomía. 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ B4.1. Macromagnitudes: produción. Renda Gasto. 

▪ B4.2 Equilibrio macroeconómico: demanda e oferta 
agregada. 

▪ B4.3 Inflación e tipos de xuro. 

▪ B4.4 Os vinculos dos problemas macroeconómicos e 
a súa interrelación 

▪ B4.1 Distinguir as principais magnitudes macroeconómicas, 
operar con elas e analizar as súas interrelación, val orando 
os inconvenientes e as limitacións que presentan como 
indicadores da calidade de vida. 

▪ ECB4.1.1 Mide, interpreta e expresa as principais 
magnitudes macroeconómicos como indicadores da 
situación económica dun páis. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ ECB4.1.2 Relaciona as principais macromagnitudes e 
utilízaas para establecer comparacións con carácter 
global. 

▪ AA 

▪ CSC 

▪ ECB4.1.3 Analiza de forma crítica os indicadores 
estudados e valora o seu impacto, os seus efectos e as 
súas limitacións para medir a calidade de vida. 

▪ CSC 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ B4.5 Indicadores do desenvolvemento da sociedade: 
as magnitudes e as súas limitacións. 

▪ B4.2. interpretar datos e indicadores económicos básicos e 
a súa evolución. 

▪ ECB4.2.1 Utiliza e interpreta información contida en 
táboas e gráficos de variables macroeconómicas e a súas 
evolución na tempo. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ ECB4.2.2 Considera investigacións e publicacións 
económicas de referencia como fonte de datos 
específicos, e recoñece os métodos de estudo utilizados 
por economistas. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ ECB4.2.3 Opera con variables económicas mediante 
aplicacións informática, analízaas e interprétaas, e 
presenta as súa valoracións de carácter persoal 

▪ CD 

▪ CMCCT 
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 Economía. 1 de bacharelato.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ a  

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ B4.6 Mercado de traballo. Desemprego: tipos e 
causas. 

▪ B4.3. Valorar a estrutura do mercado de traballo e a súa 
relación coa educación e a formación, analizando de  xeito 
especial o desemprego. 

▪ ECB4.3.1. Examina e interpreta datos e gráficos de 
contido económico relacionados co mercado de traballo. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ ECB4.3.2 Valora a relación da educación e a formación 
coas probabilidades de obter un emprego e mellores 
salarios. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ ECB4.3.3 Investiga e recoñece vieiros de ocupación e 
tendencias de emprego. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ a 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ B4.7 Políticas contra o desemprego. O desemprego 
en Galicia. 

▪ Estudar as opcións de políticas macroeconómicas para 
facer fronte á inflación e ao desemprego. 

▪ ECB4.4.1 Analiza os datos de inflación e desemprego en 
España e as alternativas para loitar contra o desemprego 
e a inflación. 

▪ CD 

▪ CSIEE 

Bloque 5: Aspectos financeiros da Economía. 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.1 O diñeiro na economía: tipoloxía e 
funcionamento. 

▪ B5.2 Proceso de creación do diñeiro. 

▪ B5.1. Recoñecer o proceso de creación do diñeiro, os 
cambios no seu valor e a forma en que estes se miden. 

▪ ECB5.1.1 Analiza e explica o funcionamento do diñeiro e 
do sistema financeiro nunha economia. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ a 

▪ d 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.3 Teorías explicativas da inflación. 

 

▪ B5.2. Describir as teorías explicativas sobre as causas da 
inflación e os seus efectos sobre os/as consumidores/as, 
as empresas e o conxunto da economía. 

▪ ECB5.2.1.Recoñece as causas da inflación e valora as 
súas repercusión económicas e sociais. 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ I 

▪ l 

▪ B5.4 Sistema financeiro. Novas formas de 
financiamento. 

▪ B5.3 Explica o funcionamento do sistema financeiro e 
coñecer as características dos seus principais produtos e 
mercados. 

▪ ECB5.3.1 Valora o papel do sistema financeiro como 
elemento canalizado do aforro ao investimento, e 
identifica os produtos e os mercados que o compoñen. 

▪ CAA 

▪ CSC  

▪ CD 

▪ a 

▪ d 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.5 Política monetaria: instrumentos. ▪ B5.4 Analizar os tipos de política monetaria. ▪ ECB5.4.1 Razoa de forma crítica, en contextos reais 
sobre as accións de política monetaria e o seu impacto 
económico e social. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ i 

▪ l 

▪ a 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.6 Banco Central Europeo 

▪ B5.7 Mecanismo da oferta e demanda monetaria: 
efectos sobre os tipos de xuros. 

▪  ▪ ECB5.5.1 Identifica os obxectivos e a finalidade do Banco 
Central Europeo, e razoa sobre o seu papel e o seu 
funcionamento. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ ECB5.5.2 Describe os efectos das variacións dos tipos de 
xuro na economía. 

▪ CMCCT 

▪ CCL 
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 Economía. 1 de bacharelato.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Bloque 6. O contexto internacional da economía. 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B6.1 Comercio Internacional: causas e teorías. 

▪ B6.2 Balanza de pagamentos, con especial referencia 
á española. 

▪ B6.1 Analizar os fluxos comerciais entre dúas economías. ▪ ECB6.1.1 Identifica e describe os fluxos comerciais 
internacionais. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ i 

▪ l 

▪ B6.3 Cooperación e integración económica. 

▪ 6.4 Unión Europea (UE). 

▪ B6.2 Examinar os proceso de integración económica e 
describir os pasos que se produciron no caso da Unión 
Europea. 

▪ ECB6.2.1 Explica o proceso de cooperación e integración 
económica producido na Unión  Europea, e reflexiona 
para valorar as repercusións e as implicacións para 
España nun contexto global 

▪  

▪ a 

▪ b 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ B6.5 Globalización económica e financeira: causas e 
consecuencias. 

▪ B6.6 Organismos económicos internacionais: 
mecanismos de regulación, 

▪ B6.3 Analizar e valorar as causas e as consecuencias da 
globalización económica, así como o papel dos organismos 
económicos internacionais na súa regulación. 

▪ ECB6.3.1 Expresa as razóns que xustifican o intercambio 
económico entre países 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ ECB6.3.2 Describe as implicacións e os efectos da 
globalización económica nos países e reflexiona sobre a 
necesidade da súa regulación e da súa coordinación. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ Bloque 7. Desequilibrios económicos e o papel do Estado na Economía. 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ B7.1 Ciclos económicos: crises na economía. 

▪ B7.2 Políticas macroeconómicas de crecemento, 
estabilidade e desenvolvemento. 

▪ B7.1 Reflexionar sobre o impacto do crecemento e as 
crises  cíclicas na economía e os seus efectos na calidade 
de vida das persoas, o ambiente e a distribución da riqueza 

▪ ECB7.1.1 Identifica e analiza os factores e as variables 
que inflúen no crecemento económico, no 
desenvolvemento e na redistribución da renda. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CD 
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 Economía. 1 de bacharelato.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ i 

▪ l 

▪ B7.3 Ambiente: recursos sensible e escaso. 

▪ B7.4 Pobreza e subdesenvolvemento: causas e 
posibles vías de solución. 

a nivel local e mundial. 
▪ ECB7.1.2 Diferencia os conceptos de crecemento e de 

desenvolvemento. 
▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ ECB7.1.3 Recoñece e explica as consecuencias do 
crecemento sobre a repartición da riqueza, sobre o 
ambiente e sobre a calidade de vida. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ ECB7.1.4 Analiza de forma práctica os modelos de 
desenvolvemento dos países emerxentes e as 
oportunidades que teñen os países en vías de 
desenvolvemento para crecer e progresar. 

▪  CAA 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ ECB7.1.5 Reflexiona sobre os problemas ambientais e a 
súa relación co impacto económico internacional 
analizando as posibilidades dun desenvolvemento 
sustentable. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ ECB7.1.6 Desenvolve actitudes positivas en relación co 
ambiente e valora a consideración da protección do 
ambiente na toma de decisións económicas. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ ECB7.1.7 Identifica os bens ambientais como factor de 
produción escaso, que proporciona inputs e recolle 
refugallos e residuos, o que supón valorar os custos 
asociados. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ ECB7.1.8 Recoñece a evolución cíclica da actividade 
económica, describe as fases, as representa graficamente 
e considera as súas consecuencias sociais. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ a 

▪ c 

▪ i 

▪ l 

▪ B7.5 Política fiscal e orzamentos públicos. 

▪ B7.6 O Estado na economía: funcións. 

▪ B7.7 Os fallos do mercado e a intervención do sector 
público. 

▪ B7.8 Redistribución de renda e riqueza: igualdade de 
oportunidades. 

▪ B7.2 Explicar e ilustrar con exemplos significativos as 
finalidades e as funcións do Estado nos sistemas de 
economía de mercado, e identificar os principais 
instrumentos que utiliza, valorando as vantaxes e os 
inconvenientes do seu papel na actividade económica. 

▪ ECB7.2.1 Distingue e explica as funcións do Estado: 
fiscais, estabilizadores, redistribuívos, reguladoras e 
provedoras de bens e servizos públicos. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ ECB7.2.2 Identifica os principais fallos do mercado, as 
súas causas e os seus efectos para os axentes que 
interveñen na economía, e as opcións de actuación por 
parte do Estado. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ ECB7.2.3 Clasifica e describe os elementos integrantes 
dos orzamentos públicos e argumenta a necesidade de 
prever os ingresos e os gastos, e controlar a súa 
execución. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA A MATERIA DE ECONOMÍA. 
No bacharelato, a Economía afonda e desenvolve os coñecementos adquiridos no 

Ensino secundario, analizando en detalle moitos deles, como é o papel do Estado na 
economía, a dinámica do mercado, a explicación dos problemas económicos básicos como 
a inflación ou o desemprego; para ir introducindo tamén unha serie de novos 
coñecementos, e formando así unha visión completa e realista do sistema económico. 

A Economía do bacharelato tamén serve como unha introdución á Economía da  
empresa. Os elementos básicos son introducidos para facilitar a comprensión das funcións 
e operacións das empresas. Especificamente como obxectivos xerais da Economía de 1º de 
bacharelato consideramos os seguintes: 

 Identificar e comprender o ciclo da actividade económica. 
 Identifica e clasifica os diferentes axentes económicos que interveñen no proceso 

productivo e a súa importancia e relevancia. 
 Distinguir os diferentes sistemas económicos e formar un xuízo sobre as vantaxes 

e desvantaxes de cada un. 
 Comprender o funcionamento do sistema de economía de mercado, apuntando as 

vantaxes e desvantaxes, así como as interrelacións entre o sistema e os eventos 
sociais. 

 Describir o funcionamento dos mercados e os seus límites, usando ferramentas 
conceptuais, ofimáticas, análise e gráficos, e cunha visión crítica do sistema e do 
papel regulador do sector público. 

 Reflexionar criticamente sobre o funcionamento do sistema financeiro e a 
necesidade de regulación. 

 Manifestar interese en aprender e interpretar con sentido crítico e solidariedade 
os grandes problemas económicos actuais, especialmente as desigualdades 
económicas, a explotación excesiva dos recursos naturais e as derivadas da 
globalización da actividade económica. 

 Relacionar os acontecementos económicos significativos co seu contexto social, 
político e cultural e natural aplicando a reflexión a situacións cotiás, formulando 
xuízos de valor fundamentados. 

 Coñecer e comprender as características da situación e as perspectivas para a 
economía española e da comunidade autónoma, analizando os efectos da súa 
integración e participación no contexto económico internacional e en Europa en 
particular. 

 Desenvolver xuízos persoais sobre os problemas económicos actuais, os seus 
puntos de vista, argumentando con precisión e rigor, e aceptar a discrepancia e 
diferentes puntos de vista como un medio de enriquecemento persoal. 

 Interpretar as mensaxes, datos e informacións de natureza financeira que 
aparecen nos medios de comunicación ou internet sobre os desequilibrios 
económicos actuais e contrastar as medidas políticas correctoras propostas, 
formulando xuízos persoais sobre eles e entender que, ás veces, as decisión 
implican ter que escoller entre obxectivos en conflito entre os axentes económicos. 

 Analizar e valorar criticamente o impacto do crecemento económico sobre o medio 
ambiente e a calidade de vida das persoas, e recoñecer a importancia para a 
sociedade de acadar os obxectivos de desenvolvemento sostible. 

 Coñecer a realidade económica e social da contorna, abordando de forma 
autónoma e fundamentada os problemas económicos, utilizando os métodos de 
investigación das ciencias sociais e distintas fontes e medios de comunicación, 
incluíndo tecnoloxías da información e comunicación. 

 Coñecer e comprender o uso e significado das principais variables 
macroeconómicas como indicadores da situación económica dun país ou rexión. 

 Reflexionar sobre a conveniencia ou non da intervención da Administración 
pública na economía, e os seus efectos. 
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CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE: 
 
1º. Temporalización. 
2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 
Estándares Temporalización Grado mínimo 

de consecución 
Instrumento de avaliación. 

IAEEB1.1.1 Recoñece a escaseza e a correspondente necesidade de elixir entre 
decisións alternativas, como problema máis determinante para afrontar en todo 
sistema económico.  

 Setembro 100% Proba escrita, actividades 
individuais, observación directa, 
participación na clase. 

IAEEB1.2.1 Analiza as respostas ás preguntas clave sobre a organización dos 
principais sistemas económicos.  
Axentes e sectores económicos. 

1ª semana de outubro. 100% Proba escrita, actividades 
individuais, observación directa, 
participación na clase. Actividades 
TIC´s. 

IAEEB1.2.2 Relaciona para a súa interpretación, os cambios  máis recentes no 
escenario económico nacional/mundial coas circunstancias técnicas, económicas, 
sociais e políticas que os explican, a partir de casos concretos de análise. Cambios 
nos sectores productivos. 

2ª semana de outubro. 50% Proba escrita, actividades 
individuais, debate, observación 
directa. Actividades TIC´s. 

IAEEB1.2.3 Compara sistemas económicos, utilizando exemplos actuais do ámbito 
internacional 

3ª semana de outubro 100% Proba escrita, actividades 
individuais, observación directa. 
Actividades TIC´s. 

IAEEB1.3.1  Distingue as proposicións económicas positivas das proposicións 
económicos normativas. 

3ª semana de outubro 100% Proba escrita, actividades individuais 
e participación na clase 

IAEEB1.3.2 Interpreta os modelos de representación da realidade económica, e 
emprega os termos e a metodoloxía apropiados para analizar problemas 
económicos. 

4ª semana de outubro 100% Proba escrita, actividades 
individuais, observación directa. 

IAEEB2.1.1 Expresa unha visión integral do funcionamento do sistema produtivo 
partindo do estudo da empresa e a súa participación en sectores económicos, así 
como a súa conexión e interdependencia. 

1ª semana de novembro 80% Proba escrita, actividades individuais 
e en grupo, observación directa, 
participación na clase. 

IAEEB2.2.1 Relaciona o proceso de división técnica do traballo coa 
interdependencia económica nun contexto global. 

1ª semana de novembro 100% Proba escrita, actividades 
individuais, observación directa, 
participación na clase. Actividades 
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TIC´s. 

IAEEB2.2.2 Clasifica e define os factores produtivos, e describe as relacións entre 
produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 

2ª semana de novembro 100% Proba escrita, actividades individuais 
observación directa, participación na 
clase. Actividades TIC´s. 

IAEEB2.3.1 Analiza para explicar as repercusións da actividade das empresas, tanto 
nun ámbito próximo coma nun ámbito internacional 

2ª semana de novembro 80% Proba escrita, actividades 
individuais. 

IAEEB2.4.1 Distingue e interpreta os obxectivos e as funcións das empresas. 3ª semana de novembro 80% Proba escrita, actividades 
individuais. 

IAEEB2.4.2 Explica a función creadora de utilidade dos bens das empresas. 3ª semana de novembro 80% Proba escrita, actividades individuais 
e en grupo. 

IAEEB2.5.1 Determina  e interpreta a eficiencia técnica e económica a partir dos 
casos formulados. 

4ª semana de novembro 100% Proba escrita, actividades individuais 
e en grupo. Actividades TIC´s. 

IAEEB2.6.1 Calcula, analiza e utiliza diversos tipos de custos, fixos e variables, 
totais, medios e marxinais, e representa e interpreta gráficos de custos. 

4ª semana de novembro 100% Proba escrita, actividades 
individuais, observación directa, 
actividades TIC. 

IAEEEB2.6.2  Calcula, analiza e interpreta os beneficios dunha empresa a partir de 
supostos de ingresos e custos dun período. 

1ª semana de decembro 80% Proba escrita, actividades individuais 
e en grupo, observación directa, 
actividades TIC. 

IAEEB2.7.1 Representa e interpreta gráficos de produción total, media e marxinal, 
a partir de supostos dados. 

1ª semana de decembro 50% Proba escrita, actividades 
individuais, observación directa, 
actividades TIC. 

IAEEB3.1.1 Representa graficamente os efectos das variacións das variables no 
funcionamento dos mercados. 

2ª semana de decembro 50% Proba escrita, actividades 
individuais. 

IAEEB3.1.2 Define e expresa matematicamente as variables que determinan a 
oferta e demanda. 

2ª semana de decembro 70% Proba escrita, actividades individuais 
e en grupo. Actividades TIC´s. 

IAEEB3.1.3 Analiza as elasticidades de demanda e de oferta, interpretando os 
cambios en prezos e cantidades, así como os seus efectos sobre os ingresos totais. 

2ª semana de xaneiro 70% Proba escrita, actividades individuais 
e en grupo. Actividades TIC´s. 

IAEEB3.2.1 Analiza e compara o funcionamento dos tipos de mercados, e explica 
as súas diferenzas. 

2ª semana de xaneiro 80% Proba escrita, actividades 
individuais. 

IAEEB3.2.2 Aplica a análise dos tipos de mercados a casos reais identificados a 
partir da observación do ámbito máis inmediato. 

3ª semana de xaneiro 50% Proba escrita, actividades 
individuais, debate. 

IAEEB3.2.3 Valora de forma crítica os efectos que se derivan sobre os axentes 
intervenientes nos diversos mercados. 

3ª semana de xaneiro 50% Proba escrita, actividades 
individuais, participación na clase. 

IAEEB4.1.1 Mide, interpreta e expresa as principais magnitudes macroeconómicas 4ª semana de xaneiro. 100% Proba escrita, actividades 
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como indicadores da situación económica dun pais. individuais, debate, actividades TIC. 

IAEEB4.1.2 Relaciona as principais macromagnitudes e utilízaas para establecer 
comparacións con carácter global. 

4ª semana de xaneiro. 50% Proba escrita, actividades 
individuais, participación na clase. 

IAEEB4.1.3 Analiza de forma crítica os indicadores estudados e valora o seu 
impacto, os seus efectos e as súas limitacións para medir a calidade de vida. 

1ª semana de febreiro 70% Proba escrita, actividades individuais 
participación na clase. 

ECB4.2.1. Utiliza e interpreta a información contida en táboas e gráficos de 
variables macroeconómicas e a súa evolución no tempo. 

1ª semana de febreiro 50% Proba escrita, actividades individuais 
Actividades TIC´S. 

ECB4.2.2. Considera investigacións e publicacións económicas de referencia como 
fonte de datos específicos, e recoñece os métodos de estudo utilizados por 
economistas. 

1ª semana de febreiro 25% Proba escrita, actividades 
individuais, observación directa, 
participación na clase, act. TIC. 

ECB4.2.3. Opera con variables económicas mediante aplicacións informáticas, 
analízaas e interprétaas, e presenta as súas valoracións de carácter persoal. 

2ª semana de febreiro 50% Proba escrita, actividades individuais 
e en grupo. Actividades TIC. 

ECB4.3.1. Examina e interpreta datos e gráficos de contido económico 
relacionados co mercado de traballo. 

3ª semana de febreiro 25% Proba escrita, actividades individuais 
e en grupo, actividades TIC. 

ECB4.3.2. Valora a relación da educación e a formación coas probabilidades de 
obter un emprego e mellores salarios. 

3ª semana de febreiro 100% Proba escrita, actividades individuais 
e en grupo, participación na clase. 

ECB4.3.3. Investiga e recoñece vieiros de ocupación e tendencias de emprego. 4ª semana de febreiro 80% Proba escrita, actividades 
individuais, observación directa, 
participación na clase. Actividades 
TIC´s. 

ECB4.4.1. Analiza os datos de inflación e desemprego en España e as alternativas 
para loitar contra o desemprego e a inflación. 

4ª semana de febreiro 100% Proba escrita, actividades 
individuais, actividades TIC. 

ECB5.1.1. Analiza e explica o funcionamento do diñeiro e do sistema financeiro 
nunha economía. 

1ª semana de marzo 100% Proba escrita, actividades individuais 
e en grupo, participación na clase. 

ECB5.2.1. Recoñece as causas da inflación e valora as súas repercusións 
económicas e sociais. 

2ª semana de marzo 80% Proba escrita, actividades individuais 
e en grupo. 

ECB5.3.1. Valora o papel do sistema financeiro como elemento canalizador do 
aforro ao investimento, e identifica os produtos e os mercados que o compoñen. 

2ª semana de marzo 100% Proba escrita, actividades individuais 
e en grupo, participación na clase. 

ECB5.4.1. Razoa de forma crítica, en contextos reais, sobre as accións de política 
monetaria e o seu impacto económico e social. 

3ª semana de marzo 100% Proba escrita, actividades individuais 
e en grupo, observación directa, 
debate, participación na clase. 

ECB5.5.1. Identifica os obxectivos e a finalidade do Banco Central Europeo, e razoa 
sobre o seu papel e o seu funcionamento. 

3ª semana de marzo 100% Proba escrita, actividades individuais 
e en grupo. 

ECB5.5.2. Describe os efectos das variacións dos tipos de xuro na economía. 2ª semana de abril 100% Proba escrita, actividades 
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individuais. 

ECB6.1.1. Identifica e describe os fluxos comerciais internacionais. 2ª semana de abril 70% Proba escrita, actividades individuais 
e en grupo 

ECB6.2.1. Explica o proceso de cooperación e integración económica producido na 
Unión Europea, e reflexiona para valorar as repercusións e as implicacións para 
España nun contexto global. 

3ª semana de abril 100% Proba escrita, actividades individuais 
e en grupo, participación na clase, 
actividades TIC´s. 

ECB6.3.1. Expresa as razóns que xustifican o intercambio económico entre 
países. 

 
3ª semana de abril 

80% Proba escrita, actividades individuais 
e en grupo 

ECB6.3.2. Describe as implicacións e os efectos da globalización económica nos 
países e reflexiona sobre a necesidade da súa regulación e da súa coordinación. 

 
4ª semana de abril 

80% Proba escrita, actividades individuais 
e en grupo 

ECB7.1.1. Identifica e analiza os factores e as variables que inflúen no crecemento 
económico, no desenvolvemento e na redistribución da renda. 

 
4ª semana de abril 

100% Proba escrita, actividades individuais 
e en grupo. Actividades TIC´s 

ECB7.1.2. Diferencia os conceptos de crecemento e de desenvolvemento. 1ª semana de maio 80% Proba escrita, actividades individuais 
e en grupo 

ECB7.1.3. Recoñece e explica as consecuencias do crecemento sobre a repartición 
da riqueza, sobre o ambiente e sobre a calidade de vida. 

1ª semana de maio 100% Proba escrita, actividades individuais 
e en grupo 

ECB7.1.4. Analiza de forma práctica os modelos de desenvolvemento dos países 
emerxentes e as oportunidades que teñen os países en vías de desenvolvemento 
para crecer e progresar. 

 
2ª semana de maio 

50% Proba escrita, actividades individuais 
e en grupo, debate, participación na 
clase. 

ECB7.1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto 
económico internacional analizando as posibilidades dun desenvolvemento 
sustentable. 

 
2ª semana de maio 

80% Proba escrita, actividades individuais 
e en grupo, debate, participación na 
clase, actividades TIC. 

ECB7.1.6. Desenvolve actitudes positivas en relación co ambiente e valora a  
consideración da protección do ambiente na toma de decisións económicas. 

3ª semana de maio 100% Proba escrita, actividades individuais 
e en grupo, observación directa. 

ECB7.1.7. Identifica os bens ambientais como factor de produción escaso, que 
proporciona inputs e recolle refugallos e residuos, o que supón valorar os custos 
asociados. 

 
3ª semana de maio 

100% Proba escrita, actividades individuais 
e en grupo. Actividades TIC´s. 

ECB7.1.8. Recoñece a evolución cíclica da actividade económica, describe as fases, 
as representa graficamente e considera as súas consecuencias sociais. 

4ª semana de maio 100% Proba escrita, actividades individuais 
e en grupo. Actividades TIC. 

ECB7.2.1. Distingue e explica as funcións do Estado: fiscais, estabilizadoras, 
redistributivas, reguladoras e provedoras de bens e servizos públicos. 

4ª semana de maio 100% Proba escrita, actividades 
individuais, debate, participación en 
clase. 

ECB7.2.2. Identifica os principais fallos do mercado, as súas causas e os seus 
efectos para os axentes que interveñen na economía, e as opcións de actuación 

 
1ª semana de xuño 

100% Proba escrita, actividades individuais 
e en grupo, debate, participación na 
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por parte do Estado. clase. 

ECB7.2.3. Clasifica e describe os elementos integrantes dos orzamentos públicos e 
argumenta a necesidade de prever os ingresos e os gastos, e controlar a súa 
execución. 

 
2ª semana de xuño 

80% Proba escrita, actividades individuais 
e en grupo. Actividades TIC. 
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CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. 
 

Introdución. 
A metodoloxía aplicada terá en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe 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. Así mesmo, a metodoloxía favorecerá a capacidade do alumnado para 
aprender por si mesmo, para traballar en equipo e promover o traballo en grupo, 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. 

As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta necesaria 
para a aprendizaxe na materia de Economía, tanto polo seu carácter imprescindible na 
educación superior como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a 
inserciónlaboral. O alumnado de bacharelato debe adquirir, ademais, un manexo adecuado 
da información en diferentes soportes e procedente de distintas fontes, incluída a 
biblioteca escolar, en liña co concepto de alfabetizacións múltiples. 

En definitiva, a metodoloxía de favorecerá a capacidade dos alumnos para 
aprender por si mesmos, traballar en equipo e aplicar métodos de investigación 
adecuados. Entre os aspectos a ter en conta destacamos os seguintes: 

 Partir da competencia inicial do alumnado. 

 er en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe. 

 Potenciar as metodoloxía activas. 
 Combinar traballo individual e cooperativo. 
 Aprendizaxe por proxectos. 
 Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas. 
 Uso habitual das TIC. 
 Papel facilitador do profesor/a. 

 
As posibles estratexias aplicables son as que seguen: 

 Memorización comprensiva 
 Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa,… 
 Elaboración de sínteses 
 Análise de documentos, gráficos, mapas, táboas de datos 
 Comentarios de textos, gráficos, mapas 
 Resolución de problemas 
 Estudo de casos (proxectos) 
 Simulacións 

 
E una posible secuencia metodolóxica propón a terna: motivación, traballo individual e 
avaliación. Así: 
Motivación: 

 Presentación actividade con mapas, gráficos, textos, fotos, etc. 
 Información do profesor/a. 
 Información básica para todo o alumnado. 
 Información complementaria para reforzo e apoio. 
 Información complementaria para afondamento e ampliación. 

Traballo persoal: 
 Lectura e comprensión de textos. 
 Análise de documentos, pequenas investigacións, etc. 
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 Resposta a preguntas. 
 Resolución de problemas. 
 Comentario de documentos, mapas, imaxes, etc. 
 Elaboración de mapas, gráficas, sínteses, mapas conceptuais. 
 Memorización comprensiva. 

 
Avaliación: 

 Análise de producións: caderno, mapas, comentarios (rúbricas) 
 Exposicións orais. 
 Probas escritas. 
 Traballos individuais e en grupo (si é posible no contexto COVID-19). 
 Observación do traballo na aula. 

 
Enfoque metodolóxico 

En conexión co exposto, a proposta didáctica de Economía preparouse segundo os 
seguintes criterios metodolóxicos: 

 Adaptación ás características dos alumnos/-as de Bacharelato, ofrecendo 
actividades diversas, segundo as súas propias capacidades intelectuais. 

 Autonomía: facilitar a capacidade dos alumnos/-as para aprender por si mesmos. 
 Actividade: fomentar a participación estudantil nas dinámicas xerais da aula, 

combinando estratexias que promovan a identificación cos outros, incentivando a 
socialización. 

 Motivación: tentar interesar os alumnos/-as para a aprendizaxe. 
 Integración e interdisciplinariedade: presentación de contidos cunha estrutura 

clara, considerando as interrelacións entre os contidos da economía e doutras 
disciplinas, como historia, matemáticas, etc. 

 Desenvolvemento de capacidades científicas e intelectuais de determinado nivel 
(rigor analítico, explicativo e interpretativo) 

 Funcionalidade: promover a proxección de contidos prácticos e a súa aplicación ao 
contexto, a fin de garantir a función de aprendizaxe de dous xeitos: a capacidade 
para novas aprendizaxes e a súa aplicación na vida cotiá. 

 Variedade metodolóxica, xa que o alumno aprende desde moi diversas fórmulas. 
 As estratexias metodolóxicas 
 Entre as estratexias metodolóxicas destacamos as didácticas, de exposición e de 

investigación. A saber: 
 Estratexias didácticas 
 Aplicaranse estratexias de ensino variadas, segundo os contidos a tratar, 

combinando estratexias de exposición e de investigación. 
 As estratexias de exposicións 
 Os alumnos/-as presentarán oralmente, ou mediante textos, os coñecementos 

desenvolvidos. Ditas estratexias son axeitadas para a introdución de feitos e 
conceptos, e desenvolver enfoques escénicos, especialmente aqueles que esixen 
unha maior abstracción e requiren dun maior traballo teórico. 

 Con todo, é desexable que a estratexia vaia acompañada pola realización de 
actividades complementarias que permitan a conexión de novos coñecementos 
con aqueles que xa posúen. 
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As estratexias de investigación 
 Os alumnos/-as teñen que afrontar situacións problemáticas nas que teñen que 

usar conceptos, e aplicar procedementos e actitudes reflexivas coa fin de asimílalos 
de forma consistente. 

 Estas estratexias tamén son moi útiles para a aprendizaxe e o desenvolvemento de 
hábitos, actitudes e valores. 

 As técnicas de ensino que poden traducir esas estratexias son moi diferentes. Entre 
eaes, destacan polo seu interese as seguintes: 

 Tarefas sen unha solución clara, nas que son igualmente posibles e válidas diversas 
opción; é un xeito de facer  pensar ao alumnos/-as sobre a complexidade dos 
problemas humanos e sociais, o carácter relativo e imperfecto 

 das solucións para eles, e o carácter provisional do coñecemento humano. 
 Os estudos de casos como unha ferramenta para motivar ao estudo de fenómenos 

e procedementos xerais co obxecto de abordar o nexo de causalidade múltiple. 
 Os proxectos de investigación, permitiendo ao estudantes afrontar e resolver 

problemas con algunha autonomía, facer preguntas, e gañar experiencia na 
procura de investigación autónoma. Ademais, fornecen unha valiosa experiencia 
de traballo sobre disciplinas e coñecemento científico. 

 A aprendizaxe significativa require, con todo, crear un clima que favoreza a 
autonomía do estudante na toma de decisións, a participación na organización do 
proceso de ensino-aprendizaxe, a responsabilidade como membro pertencente a 
un grupo, a coordinación de intereses e a superación de calquera tipo de 
discriminación, entre outras cuestións. 

 
As actividades de aprendizaxe. 

En calquera das estratexias de ensino adoptadas é esencia realizar actividades polos 
estudantes, sempre que cumpran os seguintes obxectivos: 

 Reforzar a comprensión dos conceptos. 
 Cimentar o traballo cos procedementos característicos do método científico. 
 Permitir unha dimensión práctica dos conceptos. 
 Fomentar actitudes que axuden a formación humana dos alumnos/as. 
 

Os criterios para a selección das actividades 
 Entre os criterios adoptados destacamos os seguintes: 
 Desenvolver a capacidade dos alumnos/-as para aprender por si mesmos, 

utilizando diversas estratexias. 
 Fornecer situacións que esixen unha intensa actividade mental e que permiten 

reflexionar sobre a aprendizaxe. 
 Casar á perfección cos contidos teóricos. 
 Plantexar unha formulación clara, de xeito que os alumnos/-as comprendan sen 

dificultade á tarefa a realizar. 
 Permitir a consolidación dos conceptos. 
 Apostar pola diversidade nos procedementos de traballo (textos, imaxes, gráficos, 

mapas), e desenvolvemento de actitudes que contribúan ao desenvolvemento 
humano e a xestionar a diversidade na aula (con diferentes 

 graos de dificultade). 
 Buscar a proxección práctica dos contidos, aplicando o coñecemento teórico á 

realidade. Para isto vamos a facer uso de redes de información (Web) e 
ferramentas informáticas. 

 Seleccionar actividades motivadoras e que conecten cos intereses dos estudantes, 
referíndose a temas actuais ou relacionados co seu contexto. 
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Tipo de actividades 
Con base a estes criterios, as actividades planificadas responden a unha variedade 
categorizada do modo seguinte: 

 Actividades de aplicación: teñen como finalidade ir asimilando os conceptos. 
 Actividades de análise e comprensión: co obxecto de profundizar sobre os contidos 

abordados. 
 Actividades de reflexión e debate: permiten afondar na temática abordada, 

reflexionar sobre diversos temas de actualidade e traballar contidos transversales. 
 Actividades en rede: que propician o uso das TIC e a busca activa de información 

na rede, e o posterior proceso, tratamento, representación e presentación  dos 
datos obtidos  
 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR. 
Suxerimos usar os seguintes materiais:  

 Libro de texto (Economía 1º Bachillerato -2019-  Físico Muñoz, María del Valle  
Editorial Editex ISBN: 9788491619888 ) 

 Artigos de xornal. 
 Plataforma dixital Blinklearning. 
 Videos. 
 Presentacións. 
 Acceso á redes de información (Banco de España, INE,IGAPE, CEOE, FUNCAS, IGE, 

etc.) 
 
Se durante o presente curso, e debido as circunstancias sanitarias (COVID-19), 

requírese suspender a ensinanza presencial e pasar a un modelo de semipresencialidade 
ou totalmente virtual, empregarase para esta situación as seguintes ferramentas para o 
axeitado seguimento dos cotidos por parte do alumnado: 

 Aula Virtual do Instituto. 
 Plataforma Educativa Dixital BlinkLearning. 
 Cisco Webex Meeting (proporcionado pola Conselleria de Educación), servizo de 

video conferencia e plataforma dixital. 
 Google Meeting, Servizo de video-conferencia. 
 Google Drive.  
 
Se a suspensión afecta a totalidade dun grupo, farase o seguimento a través das 

ferramentas anteriormente indicadas, no horario habitual do grupo. Se as circunstancias 
sanitarias afectan a un/unha alumno/a o a un grupo reducido dos mesmos, o seguimento 
farano o alumno a traves de Blinklearning e entregaráselle os exercicios a traves de 
GoogleDrive e a aula virtual do centro. 
 

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO. 
A avaliación, atenderá a unha dimensión orientadora que permita constatar o progreso 

do alumnado e o proceso 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. 

Con esta intención, recollerase información sobre os seguintes aspectos: 
 Avaliación inicial dos coñecementos do alumnado, para ter un punto de referencia 

sobre o que comparar a evolución do mesmo. 
 No traballo en grupo, as relacións cos/as compañeiros/as, a participación e a 

asunción de responsabilidades. En todo caso terase en conta, as circunstancias 
sanitarios imperantes no centro educatio e na propia aula, prevalecendo sempre e 
en todo caso os protocolos de seguridade COVID-19, é dicir, mantento a distancia 

https://www.todostuslibros.com/autor/fisico-munoz-maria-del-valle
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de seguridade entre o alumnado. Se non é posible as actividades colaborativas, 
sustituirande por outro tipo de actividades ou estratexias de aprendizaxe. 

 A participación nas clases. 
 Exposición oral de temas ou participación nos debates; dominio da linguaxe 

económica. 
 Habilidade na construción de gráficas e cadros. 

Comprensión de conceptos abstractos. 
 Capacidade de aplicación dos conceptos aprendidos a situacións novas. 
 Seguemento do caderno das prácticas. 
 Probas escritas, que recollerán aspectos teóricos e prácticos. 
 Manexo de bibliografía. 
 Interese e inquedanza por aprender. 
 Autoavaliación. 

 
Probas escritas 
Dúas por avaliación. 

 
 
Traballos de investigación 

Un por tema. Para este tipo de traballo, sempre que sexa posible utilizaranse as 
ferramentas TIC´s, e que consistirá na búsqueda, proceso, tratamento e presentación de 
información referenta a un exemplo práctico da realidade económica. 
 
Sistemas de puntuación 

Tanto nas probas escritas, coma nos traballos a desenvolver, terase en conta, 
ademais dos contidos requiridos, a corrección na expresión e na ortografía. A tal efecto, 
penalizarase a falta de expresión/ortográfica 0,25 puntos sobre a cualificación final. 

 
Cálculo das cualificacións 

Para obter unha cualificación positiva en cada avaliación, cómpre superar as dúas 
probas escritas que as integran (50%-50%). 

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, 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. 
 
 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE. 

1ª Avaliación: 
Bloque 1. Economía e escaseza. 
A organización da actividade 
económica. 
Bloque 2. Actividade produtiva. 
Bloque 3. O mercado e o 
sistema de prezos. 
 

2ª Avaliación: 
Bloque 4. A macroeconomía. 
Bloque 5: Aspectos financeiros 
da Economía. 

3ª Avaliación:  

Bloque 6. O contexto 
internacional da economía. 
Bloque 7. Desequilibrios 
económicos e o papel do 

Estado na Economía. 
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Instrumentos para a avaliación 
Os sistemas de avaliación son múltiples pero, en calquera caso, deben estar 

presentes as seguintes actividades: 
 Actividades conceptuais: nelas os alumnos/-as van traballar progresivamente as 

ideas desenvolvidas na clase con anterioridade. 
 Actividades metodolóxicas: como, por exemplo, a selección e obtención de 

información, estruturación, análise de datos, resolución de problemas, etc. 
 Actividades de conexión: nas que se fai fincapé entre os conceptos económicos 

estudados e a sociedade. 
 Produtos de aprendizaxe deseñados para poder aplicalos en tarefas realizadas nun 

contexto real, aplicado a caso concreto e específicos da contorna máis próxima e 
tamén a nivel nacional (datos macro e microeconómicos). 

Deste xeito, cómpre recorrer á: 
 Actividades de debate. 
 Actividades orais. 
 Ensaios da proba obxectiva. 
 Probas obxectivas escritas: cuestións nas que se teñen que xustificar as respostas, 

e resolución de problemas. 
 Actividades de busca de información en Internet, e procesamento e presentación 

da mesma mediante ferramentas informáticas. 
 

ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 
Ao inicio do curso presentarase ao alumnado os traballos a realizar. Farase unha 

reunión de seguimento ao mes. A avaliación concretarase na cualificación dos traballos 
realizados por avaliación. Se o alumno/-a non supera a materia, terá a oportunidade de 
recuperar nunha proba final consistente nun exame de 10/20 preguntas curtas e algún 
exercicio práctico, de 1 punto cada unha ou 0,5 ptos. 

 

ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO 

ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS 

MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO. 
No caso da materia de Economía non é necesario acreditar coñecementos previos, 

aínda que si se fará un test inicial de autoavaliación. 
 

DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 

QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 

1. Procedementos de avaliación inicial. 
 A proba realizarase a última semana de setembro. 
 Consistirá nunha proba tipo test na que o alumnado amosará os seus 

coñecementos previos sobre Economía. 
 As familias serán informadas da cualificación obtida a través do titor/-a 
 Os resultados servirán para adaptar o proceso de ensinanza-aprendizaxe pero non 

terán consecuencias académicas para o alumnado. 

2. Procedemento avaliación continua. 
 Cada dous/tres temas realizarase unha proba escrita sobres as cuestións teóricas e 

prácticas abordadas. Cada trimestre realizaranse dúas probas escritas que 
ponderarán un 50% cada unha. A presentación a ditas probas e condición 
imprecindible para superar a avaliación. Será necesario acadar en cada un deles 
unha nota mínima de 4 ptos. Para que a exame sexa tivo en conta, e poderase 
compensar cunha nota superior no outro exame. 
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 As probas escritas ponderan un 80% da nota final da avaliación. 
 O 20% restante corresponde ao traballo/exercicios en clase (traballo básicamente 

individual, xa que no actual contexto derivado da COVID-19 non vai ser posible 
traballar de xeito colaborativo na aula). 

 

3. Procedemento avaliación final. 
O alumnado que non supere algunha das avaliacións trimestrais, poderá 

presentarse a un exame final, no que terá a oportunidade de recuperar a parte suspensa. A 
proba consistirá nun exame de 10/20 preguntas de 1/0,5 punto cada unha. 
Nesta proba avaliaranse os estándares que esixen un grao de consecución do 100%. 
 

4. Procedemento de avaliación extraordinaria. 

A avaliación extraordinaria consistirá nunha proba escrita de 10/20 preguntas de 
1/0,5 punto cada unha na que se avaliarán os estándares que esixen un grao de concesión 
do 100%. 

5. Outras avaliacións. 
 
1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente 
Indicadores de logro Escala 

Proceso de ensino 1 2 3 4 
1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?     
2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?     
3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?     
4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?     
5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?     
6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?     
7.- Tomouse algunha medida curricular para atender ao alumnado con NEAE?     
8- Tomouse algunha medida organizativa para atender ao alumnado con NEAE?     
9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?     
10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?     
11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?     
12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do 
grupo? 

    

 
 
2.- Práctica docente 
Indicadores de logro Escala 

Proceso de ensino 1 2 3 4 
1.- Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado     
2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?     
3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade     
4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con 
NEAE? 

    

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?     
6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?     
7.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión 
oral? 

    

8.- Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe     
9.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?     
10.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das 
probas/exames,etc? 

    

11.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, 
etc? 
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12.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?     
13.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do 
profesorado? 

    

14.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?     
15.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares     
16.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación,.. ? 

    

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE NO PRESENTE CURSO. 
Un dos principios básicos que debe ter en conta a intervención educativa é a 

identificación das necesidades específicas do alumnado. O proceso de ensino debe 
adaptarse ás motivación, intereses e habilidades do estudante. 

 
Tendo en conta os diferentes estilos de aprendizaxe dos alumnos/-as é imprescindible 

adoptar as medidas axeitadas para xestionar esta diversidade. Hai alumnos-as reflexivos e 
outros impulsivos (responden rápidamente); alumnos/-as analíticos e sintéticos (abordan 
os temas globalmente); uns precisan traballar durante un período longo e outros necesitan 
pausas; algún teñens que ser continuamente reforzados e outros non; hainos que prefiren 
traballar sós, e outros prefiren traballar en grupo (pequeno ou grande). Responder a esta 
diversidade non é doado, pero sí necesario, xa que o obxectivo final de calquera proceso 
educativo é facer que os alumnos/-as acaden os seus obxectivos exitosamente. 

 
Como actividades de detección de coñecementos previo usaremos: 
 Actividades de discusión e de preguntas e respostas sobre o tema presentado polo 

profesor/-a, coa fin de facilitar de onde parte a idea. 
 Revisión dos conceptos xa vistos con anterioridade, e que sexan necesarios para a 

comprensión da unidade, observando lagoas ou problemas atopados. 
 Introdución de cada aspecto lingüístico, sempre que sexa posible, adaptándoo á 

linguaxe do alumno/-a. 
 Como actividades de consolidación recomendamos: 
 Facer exercicios adecuados, en número suficiente e variados, coa fin de consolidar 

os contidos lingüísticos, culturais e léxicos estudados na unidade. 
 
Tamén teremos en conta as distintas formas de agrupamento dos alumnos/as, e a súa 

distribución na clase. Asemade, comprender o proceso educativo como unha oportunidade 
para o desenvolvemento comunicativo é de gran importancia, tendo en conta o traballo en 
equipo, recurso que aplicaremos dependendo das actividades que 
realicen, concretamente na pequena investigación ou actividades de discusión, pois 
cremos que a posta en común de ideas e conceptos individuais xera interese creativo e 
dinámico nos estudantes. 

Con todo, é imprescindible contar con outras actividades para o traballo persoal e 
individual; en particular, ás actividades de síntese e comprensión. 

Nós, polo tanto, desenvolveremos o tratamento da diversidade no ensino medio de 
dúas formas: 
1.- A atención á diversidade nos contidos da programación, presentándoos en dúas fases: 
información xeral e información básica. 
2.- A atención á diversidade nas actividades de programación. As actividades son un 
excelente medio para abordar a diferenzas individuais dos alumnos/-as. A variedade e 
abundancia de actividades con diferentes niveis de dificultade 
permiten a adaptación, como xa dixemos, ás distintas competencias, intereses e 
motivacións. 
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Para o alumnado repetidor confeccionaránse actividades específicas que axuden á 
comprensión e recuperación da materia. 

Como medida curricular, o alumnado enviado á aula de convivencia irá coas tarefas 
precisas para a súa realización no tempo que pase en dita aula. As actividades serán 
entregadas ao profesor da materia de Economía que procederá á súa corrección. 

 
 

CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO 

CURSO QUE CORRESPONDA. 
A vinculación dos contidos programados, coa educación moral, cívico-tributaria, para a 

paz, para o consumo, medioambiental e de igualdade entre os sexos, materialízase a través 
do fomento de actitudes como: 

 Interese e curiosidade por coñecer as características diferenciais dos distintos 
sistemas económicos recoñecendo os valores que subxacen nos diferentes 
sistemas dos distintos países e áreas económicas. 

 Valoración da cooperación económica entre áreas de distinto desenvolvemento 
económico e dun crecemento e repartición máis equitativa da riqueza económica, 
como instrumentos básicos para o fortalecemento da paz entre os pobos e para un 
futuro mellor. 

 Actitude aberta ante o desenvolvemento científico e tecnolóxico da sociedade 
actual e valoración crítica das súas repercusións sobre o medio ambiente, o 
emprego, o crecemento etc., facendo unha especial referencia ao caso galego. 

 Curiosidade por analizar os factores que explican o crecemento económico e as 
causas que propician a desigual distribución da riqueza, así como as solucións e 
alternativas para unha máis adecuada aos valores de solidariedade e igualdade. 

 Valoración crítica dos prexuízos sexistas existentes na publicidade. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS 

POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO. 
Visita a unha empresa da contorna (Sempre e cando o permita a situación sanitaria 
derivada da COVID-19). 
Charla, Conferencia, Coloquio sobre Economía (Sempre e cando o permita a situación 
sanitaria derivada da COVID-19). 
 

MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 
 
Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica 
 Escala 

Indicadores de logro 1 2 3 4 
1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do 
currículo? 

    

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades 
didácticas/temas/proxectos? 

    

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e 
temporalización? 

    

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?     
5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     
6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas     
7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para 
superar.ateria? 

    

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?     
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9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?.     
10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?     
11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?     
12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?     
13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?     
14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o 
alumnado? 

    

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da 
mesma? 

    

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?     
17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de 
coñecementos previos? 

    

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, 
etc. 

    

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación     
20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?     
21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?     
22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?     
23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?     
24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?     
25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos 
estándares? 

    

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?     
27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares 
previstas? 

    

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e 
instrumentos? 

    

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do 
D.86/15) 

    

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso     
31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?     
32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?     
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2.2. ECONOMÍA DA EMPRESA. 2º ECONOMÍA DA 
EMPRESA. 

 
 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 
Economía da Empresa trata de explicar a realidade empresarial, como unha rama 

da economía especializada nun determinado suxeito económico: a empresa. Trátase dunha 
ciencia que, por unha banda, procura a explicación do fenómeno económico da empresa e, 
por outra, a actuación sobre ela para alcanzar certos fins. A tendencia actual diríxese a 
tratar de converter esta disciplina nun corpo de coñecementos interdisciplinarios que 
traten calquera problema que se formule na empresa. 

A empresa é un axente esencial da actividade económica. As empresas constitúen 
as células elementais de produción que integran o organismo económico a través das cales 
se conseguen os obxectivos macroeconómicos e, por iso, ocupan a atención dos/das 
economistas. É na economía contemporánea onde acha a súa plenitude, xa que a división 
do traballo, a especialización, o desenvolvemento do sistema monetario e a amplitude do 
mercado crearon o clima necesario para que se dea con precisión e características 
peculiares a unidade autónoma de produción, que constitúe o obxecto real da economía da 
empresa. Nesta materia traballaranse cuestións como a razón da existencia das empresas, 
as súas características, os tipos de organización e de funcionamento, e os factores que 
inflúen na toma de decisións. 
A materia, que emprega un enfoque de presentación baseado na análise de distintas áreas 
e funcións da empresa, estrutúrase nos bloques seguintes: "A empresa", no que se 
describen os seus elementos, as súas funcións e os seus obxectivos;  e “Desenvolvemento 
da empresa", onde se fai unha análise das decisións de dimensión e localización, e das 
estratexias de crecemento; "Organización e dirección da empresa", no que se explica a 
planificación, a organización e a xestión dos recursos da empresa; "A función produtiva", 
para analizar os procesos produtivos e a estrutura de ingresos e custos derivada deles; "A 
función comercial da empresa", que repasa as 
principais decisións da empresa na comercialización dos seus produtos e/ou servizos; "A 
información na empresa", para comprender a importancia de contar con datos e 
información relevante e precisa na toma de decisións e no cumprimento das obrigas 
fiscais; e finalmente "A función financeira", onde se trata de analizar os aspectos 
salientables das decisión de investimento e financiamento na empresa. 

A empresa ten un significado social (crea emprego), canaliza a renda e, 
conseguintemente, constitúe un elemento de redistribución da renda nacional. O 
desenvolvemento da actividade empresarial e a acción do/da empresario/a deben estar 
guiados pola responsabilidade social e o comportamento ético, máis alá da procura duns 
resultados. 

A materia ha permitir o fomento dunha cultura e dun xeito de pensar empresarial, 
onde se exerciten e medren a creatividade e o espírito de innovación, e se incentive a 
elaboración de reflexións persoais e a toma de decisión fundamentadas, así como a 
concepción do erro como fonte de progreso e aprendizaxe. Tamén ha contribuír ao 
desenvolvemento da competencia matemática e das competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía, de comunicación lingüística e dixital, da capacidade de aprender a aprender, e 
do sentido da iniciativa e o espírito emprendedor.  
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CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN QUE RECOLLA A RELACIÓN DOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS. 
 

 Economía da Empresa. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. A empresa  

▪ a 

▪ d 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

 

B1.1. A empresa e o/a empresario/a. 
B1.2. Elementos, funcións e obxectivos da 
empresa. 
B1.3. Clases de empresas. 

B1.4. Marco xurídico da actividade empresarial. 

B1.1. Describir e interpretar os elementos da empresa, 
as clases de empresas e as súas función na economía, 
así como as formas xurídicas que adoptan, e relacionar 
con cada unha as responsabilidades legais dos/das 
propietarios/as e xestores/as, e as esixencias de 
capital. 

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

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ CSIE 

 

EEB1.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de  
empresa máis apropiadas en cada caso en función 
das características concretas, aplicando o 
razoamento sobre clasificación das empresas. 

▪ CD 

▪ CMCCT 

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. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CMCCT 

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

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ d 

▪ h 

B1.5. Contorno da empresa. 
B1.6. Responsabilidade social e ambiental da 
empresa. 

B1.7. Funcionamento e creación de valor. 

B1.2. Identificar e analizar os trazos principais do 
contorno en que a empresa desenvolve a súa 
actividade e explicar, a partir deles, as estratexias e as 
decisións adoptadas, e as posibles implicacións sociais 

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. 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ CSC 
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 Economía da Empresa. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ p 

 

 

 

 

 

 e ambientais da súa actividade. ▪ CSIEE 

EEB1.2.2. Analiza a relación entre empresa, 
sociedade e ambiente, e valora os efectos positivos e 
negativos das actuacións das empresas nas esferas 
social e ambiental. 

▪ CD 

▪ CSCCSIEE 

 

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

cidadanía. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ Bloque 2. Desenvolvemento da empresa 

▪ d 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

 

 

B2.1. Localización e dimensión empresarial. 
B2.2. Estratexias de crecemento interno e externo. 
B2.3. Pequenas e medianas 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. 

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. 

EEB2.1.1. Describe e analiza os factores que 
determinan a localización e a dimensión dunha 
empresa, e valora a transcendencia futura para a 
empresa desas decisións. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

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

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 
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 Economía da Empresa. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CMCCT 

EEB2.1.5. Examina o papel das pequenas e das 
medianas empresas no noso país, e valora as súas 
estratexias e as súas formas de actuar, así como as 
súas vantaxes e os seus inconvenientes. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

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. 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

Bloque 3. Organización e dirección da empresa. Xestión de Recursos humanos 

▪ d 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

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. 

B3.1. Explicar a planificación, a organización e a 
xestión dos recursos dunha empresa, valorando as 
posibles modificacións para realizar en función do 
ámbito en que desenvolve a súa actividade e dos 
obxectivos formulados. 

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

▪ 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 

▪ CCL 

▪ CMCCT 
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 Economía da Empresa. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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. 

decisións e a organización informal da empresa. ▪ CSIEE 

EEB3.1.3. Identifica a función de cada área de 
actividade da empresa (aprovisionamento, 
producción 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 

a 
i 
l 

B4.1. Produción e proceso produtivo. 
B4.2. Función de produción. Produtividade e 
eficiencia 

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

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

▪ CD 

▪ CMCCT 
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 Economía da Empresa. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

m B4.3. Investigación, desenvolvemento e innovación 
(I+D+i) como elementos clave para o cambio 
tecnolóxico e a mellora da competitividade 
empresarial. 

produtividade nunha empresa.  

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 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

B4.4. Custos: clasificación e cálculo dos custos na 
empresa. 
B4.5. Cálculo e interpretación do limiar de 
rendibilidade 

da empresa. 

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

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 
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 Economía da Empresa. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ CD 

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 

▪ d 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

B5.1. Departamento comercial da empresa 
B5.2. Concepto e clases de mercado. 
B5.3. Técnicas de investigación de mercados. 
B5.4. Comportamento do/da consumidor/a e seg 
mentación de mercados. 
B5.5. Variables do márketing-mix e  laboración de 
estratexias. 
B5.6. Estratexias de márketing e ética  
empresarial. 
B5.7. Tecnoloxías da información e das 
comunicación e márketing. 

B5.1. Analizar as características do mercado e explicar, 
de acordo con elas, as políticas de márketing aplicadas 
por unha empresa ante diferentes situacións e 
obxectivos. 

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

de competidores e o produto vendido. 

▪ 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 
consideracións de carácter ético, social e ambiental. 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 
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 Economía da Empresa. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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 

g 
i 
l 

B6.1. Obrigas contables da empresa. 
B6.2. A composición do patrimonio e a súa 
valoración. 

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 

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

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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 
contables 

da información obtida e propor medidas para a súa 

mellora. 

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

▪ CMCCT 

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 pancamento 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 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

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

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

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

▪ 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 

▪ d 

▪ g 

B7.1. Estrutura económica e financeira da 
empresa. 
B7.2. Concepto e clases de investimento. 
B7.3. Valoración e selección de proxectos de 

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 

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 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

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. 

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

▪ 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 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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 

▪ CSIEEE 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CD 
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Como contribúe a materia á consecución das competencias 
A organización de actividades propoen unidades de ensino son contextualizadas e 

que ligan con "na medida do posible coa vida cotiá, o que permite a aplicación e 
transferencia de aprendizaxe na clase, e servirá como comprobación dos progresos 
realizados na adquisición de habilidades básicas. Un aspecto importante é a promoción do 
traballo colaborativo e discusións en clase; que deberá ter un carácter significativo, 
facilitando o adestramento de habilidades sociais, e unha maior motivación dos alumnos. 

Segundo se describe na LOMCE, as áreas curriculares ou disciplinas deben 
participar no desenvolvemento de varias habilidades dos alumnos. Estes, segundo as 
especificacións da lei son: 

 
1º Comunicación lingüística. 
2º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
3º Competencia dixital. 
4º Aprender a aprender. 
5º Competencias sociais e cívicas. 
6º Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor. 
7º Conciencia e expresións culturais. 
 

A comunicación lingüística afonda nas habilidades de comprensión e  presentación 
de mensaxes orais e escritas, e capacidade para xestionar un nivel máis complexo de 
recursos cognitivos, máis diversificada e adaptada a maiores 
contextos contextos comunicativos. 

A materia de Economía usa a súa propia terminoloxía para capacitar aos alumnos a 
incorporar esa linguaxe e termos que debe empregar nos momentos axeitados con 
suficiencia. Ademáis, a comunicación dos resultados da investigación e outros traballos 
realizados favorece o desenvolvemento de competencia lingüística en comunicación. 
As lecturas e discusións das distintas unidades didácticas tamén permitirán a 
familiarización coa linguaxe económica. 
Tamén se traballarán as competencias matemática e en ciencias e tecnoloxía, 
desenvolvendo e implementando estratexias para plantexar problemas, resolvelos, 
deseñar investigacións, desenvolver solucións e analizar os resultados. 

Con todo isto, o alumnado apreciará a importancia do método científico na área 
das ciencias sociais. 

A competencia dixital desenvólvese para fomentar a investigación, selección e 
utilización da información en comunicación dixital, así como permitir que os alumnos se 
familiaricen cos códigos, formatos e linguaxe da información científica (estatísticas, 
gráficos, táboas...). 

O uso da tecnoloxía da información e comunicacións en economía aplícase para a 
comunicación, recollida da información, tratamento de datos, simuilacións de diferentes 
situación, como un recurso útil que axuda a amosar a situación económica do país. 

A gran cantidade de información que pode ser obtida a partir da Internet, cada vez 
máis, debe ser adquirido e asimilado correctamente, seleccionando para este cometido un 
coñecemento adecuado. Vai mellorar a busca selectiva de información (oral, impresa, 
audiovisual, dixital ou multimedia), análise, xestión, interpretación e análise, co obxecto de 
realizar a síntese e desenvolvemento de pequenos informes, e seren presentados e 
discutidos na aula . 

A adquisición da competencia para aprender a aprender neste curso baséase na 
natureza instrumental de gran parte do coñecemento adquirido. Ao operar con modelos 
teóricos tamén incentiva a imaxinación, a análise, habilidades de observación, iniciativa, 
creatividade e pensamento crítico, o que incentiva a aprendizaxe autónoma. Os diferentes 
paradigmas existentes sobre cuestións económicas fundamentais, como a inflación, o paro, 
ou a intervención do Estado na economía serán abordados, de xeito que o alumnado será 
quen de construir o seu propio coñecemento. 
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Este curso incentiva o traballo en equipo para resolver actividades que promovan 
o desenvolvemento de actitudes como a cooperación, a solidariedade e o respecto polas 
opinións dos demais, que contribúen á adquisición de competencias sociais e cívicas. Do 
mesmo xeito, o coñecemento económico é unha parte esencial da cultura cívica, cada vez 
máis sensibilizados por estas cuestións pola a súa presenza nos medios de comunicación e 
a súa importancia na economía familiar. O campo da economía do bacharelato permite 
formar unha opinión en base a feitos e datos reais sobre os problemas económicos reais. 

O campo da economía constrúe a base dun espírito de iniciativa e espírito 
empresarial, ao educar en actitudes e competencias empresariais e asegura a comprensión 
de conceptos económicos básicos, incluíndo o desenvolvemento de certas calidades 
persoais: a elección de recursos, planificación, resolución de problemas e avaliación de 
resultados. Todo isto anima a iniciativa e a motivación para o traballo por conta propia.. 

O desenvolvemento de modelos sinxelos que representan a realidade económica 
no campo da economía, tamén contribúen ao desenvolvemento da competencia cultural. 
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b.2.) Concreción que recolla a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís competenciais. 
 
 

 Estándares Temporalización Grado mínimo 
de consecución 

Instrumento de avaliación. 

Bloque 1. A empresa 

B1.1. Describir e interpretar 
os elementos da empresa, 
as clases de empresas e as 
súas función na economía, 
así como as formas 
xurídicas que adoptan, e 
relacionar con cada unha as 
responsabilidades legais 
dos/das propietarios/as e 
xestores/as, e as esixencias 
de capital. 

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

3ª semana de setembro 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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. 

3ª semana de setembro 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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. 

3ª semana de setembro 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate. 
Actividades TIC. 

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

3ª semana de setembro 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

B1.2. Identificar e analizar os 
trazos principais do contorno 
en que a empresa  
desenvolve a súa actividade 
e explicar, a partir deles, as 
estratexias e as decisións 
adoptadas, e as posibles 
implicacións sociais e 
ambientais da súa 
actividade. 

EEB1.2.1. Identifica os tipos de empresas e de 
empresarios/as que actúan no seu contorno, así como a 
forma de relacionar co seu contorno máis próximo. 

4ª semana de setembro 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate. 
Actividades TIC. 

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. 

4ª semana de setembro 90% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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

4ª semana de setembro 90% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 
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Bloque 2. Desenvolvemento da empresa 

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. 

EEB2.1.1. Describe e analiza os factores que determinan a 
localización e a dimensión dunha empresa, e valora a 
transcendencia futura para a empresa desas decisións. 

1ª semana de outubro 80% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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

1ª semana de outubro 80% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate. 
Actividades TIC. 

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

1ª semana de outubro 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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

1ª semana de outubro 80% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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. 

2ª semana de outubro 80% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate. 
Actividades TIC. 

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

2ª semana de outubro 80% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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. 

2ª semana de outubro 80% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

 

Bloque 3. Organización e dirección da empresa. Xestión de Recursos humanos 

B3.1. Explicar a 
planificación, a organización 
e a xestión dos recursos 
dunha empresa, valorando 
as posibles modificacións 
para realizar en función do 
ámbito en que desenvolve a 
súa actividade e dos 
obxectivos formulados. 

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

3ª semana de outubro 75% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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. 

3ª semana de outubro 75% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

EEB3.1.3. Identifica a función de cada área de actividade da 
empresa (aprovisionamento, produción e comercialización, 

3ª semana de outubro 75% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 
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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. 

4ª semana de outubro 75% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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

4ª semana de outubro 75% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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. Organización e planificación do persoal, 
selección e contratación, nóminas e seguros sociais. 
 

4ª semana de outubro 75% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

Bloque 4. A función produtiva 

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

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

1ª semana de novembro 75% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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

1ª semana de novembro 75% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate. 
Actividades TIC. 

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. 

1ª semana de novembro 75% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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. 

EEB4.2.1. 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. 

2ª semana de novembro 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate. 
Actividades TIC. 

EEB4.2.2. Identifica e calcula os tipos de custos, ingresos e 2ª semana de novembro 100% TI, TG, proba escrita, 
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beneficios dunha empresa, e represéntaos graficamente. exposición, oral, debate 

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

3ª semana de novembro 75% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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

3ª semana de novembro 75% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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

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

4ª semana de novembro 80% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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

1ª semana de decembro 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate. 
Actividades TIC. 

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

2ª semana de decembro 80% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate. 
Actividades TIC. 

Bloque 5. A función 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. 

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

2ª semana de xaneiro 90% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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

3ª semana de xaneiro 90% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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

4ª semana de xaneiro 90% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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

1ª semana de febreiro 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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

 
1ª semana de febreiro 

100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate. 
Actividades TIC. 

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. 

 
2ª semana de febreiro 

90% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 
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EEB5.1.7. Describe a organización e o funcionamento do 
departamento comercial da empresa. 

2ª semana de febreiro 90% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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

3ª semana de febreiro 90% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

Bloque 6. A información na empresa. 
 

B6.1. Identificar os datos 
máis salientables do balance 
e da conta de perdas e 
ganancias, explicar o seu 
significado, iagnosticar a 
situación a partir da 
información obtida e propor 
medidas para a súa mellora. 

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

3ª semana de febreiro 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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

4ª semana de febreiro 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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

1ª semana de marzo 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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

1ª semana de marzo 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate. 
Actividades TIC. 

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

2ª semana de marzo 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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. 

2ª semana de marzo 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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

2ª semana de marzo 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate. 
Activiades TIC. 

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

3ª semana de marzo 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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

3ª semana de marzo 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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

3ª semana de marzo 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate. 
Actividades TIC. 
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B6.2. Recoñecer a 
importancia do cumprimento 
das obrigas fiscais e explicar 
os impostos que afectan as 
empresas. 

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

4ª semana de marzo 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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

4ª semana de marzo 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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

1ª semana de abril 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

Bloque 7. A función financeira 

B7.1. Valorar proxectos de 
investimento, xustificar 
razoadamente a selección 
da alternativa máis 
vantaxosa, diferenciar as 
posibles fontes de 
financiamento nun 
determinado suposto e 
razoar a elección máis 
axeitada. 

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

1ª semana de abril 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate. 
Actividades TIC. 

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. 

3ª semana de abril 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate. 
Actividades TIC. 

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. 

3ª semana de abril 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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

4ª semana de abril 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate. 
Actividades TIC. 

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

4ª semana de abril 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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

1ª semana de maio 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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

1ª semana de maio 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

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

1ª semana de maio 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 
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EEB7.1.9. Identifica e describe os ciclos da actividade da 
empresa e as súas fases. 

2ª semana de maio 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate. 
Actividades TIC. 

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

2ª semana de maio 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate. 
Actividades TIC. 
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
 Coñece-la diferente natureza, funcións e finalidades dos diversos tipos de empresa, 

identificando as súas diversas achegas económicas e sociais, valorando a súa 
incidencia económica no medioambiente e na calidade de vida das persoas. 

 Analiza-lo funcionamento económico global da empresa, baseándose nas funcións 
específicas das súas áreas de actividade, e tanto no que respecta ás súas relacións 
internas como ós seus condicionantes e dependencias externas. 

 Avaliar e comprende-la importancia e os problemas da organización e da 
distribución do traballo en relación cos obxectivos empresariais. 

 Interpretar e avaliar estados de contas e balances anuais simplificados, 
identificando posibles desequilibrios económicos e financeiros nas distintas áreas 
da empresa, propoñendo e valorando posibles medidas correctoras. 

 Analiza-los mecanismos e valores básicos que rexen o funcionamento dos grupos e 
organizacións, así como os posibles conflictos e disfuncións e as súas repercusións 
para a empresa. 

 Obter, seleccionar e interpreta-la información, de maneira autónoma, adecuando o 
seu tratamento á resolución de problemas prácticos. 

 Transmitir mensaxes e informacións de forma estruturada e intelexible, 
seleccionando o seu formato e canle técnica, en función dos obxectivos e do 
contido da mensaxe e das características do receptor. 

 Actuar con flexibilidade e confianza e tomar decisións despois dunha planificación 
contrastada, rigorosa e documentada, especialmente en situacións de incerteza. 

 Enunciar, con autonomía e creatividade, proxectos empresariais sinxelos, 
integrando neles as diversas fases do proceso de creación dunha empresa e 
anticipando os problemas e solucións que xorden durante o seu desenvolvemento. 

 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. 
Introdución 

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. 

 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 
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acadados, valorando a necesidade de crear equipos de traballo que cooperen e 
creen sinerxías positivas para o conxunto. 

 A metodoloxía de favorecerá a capacidade dos alumnos para aprender por si 
mesmos, traballar en equipo e aplicar métodos de investigación adecuados. 

 Presentación de cuestións e problemas económicos contextualizados e 
relacionando, en todo momento, as causas e efectos. 

 Análise dos feitos, valoración de alternativas, predicción de efectos e identificación 
de posicións diferentes ante un mesmo problema. 

 Realización de traballos de investigación, que impliquen a aplicación práctica a un 
caso concreto da metodoloxía e razoamentos económicos. A elaboración e 
presentación dos traballos, levarase a cabo a través das TIC. 

 Acceso á prensa e revistas económicas (tamén en edicións dixitais), a través dos 
cales se poidan vincular os contidos tratados na aula coa realidade económica. 

 De forma análoga ao anterior, consulta das páxinas web de organismos oficiais. 
 
Enfoque metodolóxico 

En conexión co exposto, a proposta didáctica de Economía da Empresa preparouse 
segundo os seguintes criterios metodolóxicos: 

 Adaptación ás características dos alumnos/-as de Bacharelato, ofrecendo 
actividades diversas, segundo as 

 súas propias capacidades intelectuais. 
 Autonomía: facilitar a capacidade dos alumnos/-as para aprender por si mesmos. 
 Actividade: fomentar a participación estudantil nas dinámicas xerais da aula, 

combinando estratexias que promovan 
 a identificación cos outros, incentivando a socialización. 
 Motivación: tentar interesar os alumnos/-as para a aprendizaxe. 
 Integración e interdisciplinariedade: presentación de contidos cunha estrutura 

clara, considerando as interrelacións 
 entre os contidos da economía e doutras disciplinas, como historia, matemáticas, 

etc. 
 Desenvolvemento de capacidades científicas e intelectuais de determinado nivel 

(rigor analítico, explicativo e interpretativo) 
 Funcionalidade: promover a proxección de contidos prácticos e a súa aplicación ao 

contexto, a fin de garantir a función de aprendizaxe de dous xeitos: a capacidade 
para novas aprendizaxes e a súa aplicación na vida cotiá. 

 Variedade metodolóxica, xa que o alumno aprende desde moi diversas fórmulas. 
 

As estratexias metodolóxicas (ídem Economía). 
 

As actividades de aprendizaxe 
En calquera das estratexias de ensino adoptadas é esencia realizar actividades 

polos estudantes, sempre que cumpran os seguintes obxectivos: 
 Reforzar a comprensión dos conceptos. 
 Cimentar o traballo cos procedementos característicos do método científico. 
 Permitir unha dimensión práctica dos conceptos. 
 Fomentar actitudes que axuden a formación humana dos alumnos/as. 
 
 

Os criterios para a selección das actividades 
Entre os criterios adoptados destacamos os seguintes: 
 Desenvolver a capacidade dos alumnos/-as para aprender por si mesmos, 

utilizando diversas estratexias. 
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 Fornecer situacións que esixen unha intensa actividade mental e que permiten 
reflexionar sobre a aprendizaxe. 

 Casar á perfección cos contidos teóricos. 
 Plantexar unha formulación clara, de xeito que os alumnos/-as comprendan sen 

dificultade á tarefa a realizar. 
 Permitir a consolidación dos conceptos. 
 Apostar pola diversidade nos procedementos de traballo (textos, imaxes, gráficos, 

mapas), e desenvolvemento de actitudes que contribúan ao desenvolvemento 
humano e a xestionar a diversidade na aula (con diferentes 

 graos de dificultade). 
 Buscar a proxección práctica dos contidos, aplicando o coñecemento teórico á 

realidade. 
 Seleccionar actividades motivadoras e que conecten cos intereses dos estudantes, 

referíndose a temas actuáis ou relacionados co seu contexto. 
 
Tipo de actividades 

Con base a estes criterios, as actividades planificadas responden a unha variedade 
categorizada do modo seguinte: 

 Actividades de aplicación: teñen como finalidade ir asimilando os conceptos. 
 Actividades de análise e comprensión: co obxecto de profundizar sobre os contidos 

abordados 
 Actividades de reflexión e debate: permiten afondar na temática abordada, 

reflexionar sobre diversos temas de 
 actualidade e traballar contidos transversales. 
 Actividades en rede: que propician o uso das TIC e a busca activa de información 

na rede. 
 
Outras 

Achega ao plan lector do centro 
Ademais das lecturas propostas polos libros de texto ao final de cada unidade 

didáctica (1º e 2º curso de bacharelato), e co obxectivo de favorecer, a comprensión e 
análise da realidade económica e empresarial, priorizarase a utilización na aula, da prensa 
e revistas especializadas. Como recursos máis habituais, cítanse a modo de exemplo: 

 El País 
 La Voz de Galicia 
 El Economista 
 Cinco Días 
 Capital 
 Emprendedores 
 Artigos de prensa e de revistas nacionais ou estranxeiras, dispoñibles na internet. 

 

Fomento das TICs 
Prevense as seguintes medidas: 

 Realización e presentación dos proxectos e traballos correspondentes (2º de 
bacharelato), utilizando a aplicación de software libre “Open Office”. 

 Utilización da internet como fonte de datos estatísticos, que logo serán obxecto de 
análise, comentario e debate na aula. Este tipo de actividades, desenvolveranse 
principalmente, utilizando as páxinas web propostas polo libro de texto de 1º de 
bacharelato (ine.es, interes.org, consumo-inc.es, cncompetencia.es, etc)  Fomento 
do uso da páxina web do centro e do espazo correspondente ao departamento de 
economía, no referente á información sobre temarios, cualificacións, enlaces de 
interese, etc 
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR. 
Suxerimos usar os seguintes materiais: 

 Libros de texto Economía de la Empresa 2º Bachillerato  -2020- Físico Muñoz, 

María del Valle ISBN: 978-84-1321-282-1 

 Revistas e prensa especializada. 
 Distintas páxinas web e bases de datos oficiais dispoñibles na rede. 
 Recursos multimedia diversos (vídeos, presentacións, etc.) 
 Plataforma dixital Blinklearning. 
 
Se durante o presente curso, e debido as circunstancias sanitarias (COVID-19), 

requírese suspender a ensinanza presencial e pasar a un modelo de semipresencialidade 
ou totalmente virtual, empregarase para esta situación as seguintes ferramentas para o 
axeitado seguimento dos comtidos por parte do alumnado: 

 Plataforma Educativa Dixital BlinkLearning. 
 Cisco Webex Meeting (proporcionado pola Conselleria de Educación), servizo de 

video conferencia e plataforma dixital. 
 Google Meeting, Servizo de video-conferencia. 
 Google Drive.  
 Aula virtual da Web do Instituto. 
Si a suspensión afecta a totalidade dun grupo, farase o seguimento a través das 

ferramentas anteriormente indicadas, no horario habitual do grupo. Se as circunstancias 
sanitarias afectan a un/unha alumno/a o a un grupo reducido dos mesmos, o seguimento 
farano o alumno/a a traves de Blinklearning e entregaráselle os exercicios a traves de 
GoogleDrive e a aula virtual do centro. 

 
 

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO. 
A avaliación, atenderá a unha dimensión orientadora que permita constatar o progreso 

do alumnado e o proceso 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. Con esta 
intención, recollerase información sobre os seguintes aspectos: 

 Avaliación inicial dos coñecementos do alumnado, para ter un punto de referencia 
sobre o que comparar a evolución do mesmo. 

 No traballo en grupo, as relacións cos/as compañeiros/as, a participación e a 
asunción de responsabilidades.  En todo caso teranse en contas as circunstancias 
santirarios derivadas da Covid-19, para desenrolar este tipo de actividade na aula, 
e sempre observando os protocolos de seguridade do Covid-19, con 
distanciamento social (1,5/2 metros). Fomentarase básicamente a colaboración 
online/virtual entre o alumnado, utilizando medios e ferramentas informáticas na 
nube. 

 A participación nas clases. 
 A utilización das TIC´s para obter datos e información económica diversa, e o seu 

posterior proceso e presentación. 
 Exposición oral de temas ou participación nos debates; dominio da linguaxe 

económica. 
 Habilidade na construción de gráficas e cadros. 
 Comprensión de conceptos abstractos. 
 Capacidade de aplicación dos conceptos aprendidos a situacións novas. 
 Seguemento do caderno das prácticas. 
 Probas escritas, que recollerán aspectos teóricos e prácticos. 

https://www.todostuslibros.com/autor/fisico-munoz-maria-del-valle
https://www.todostuslibros.com/autor/fisico-munoz-maria-del-valle
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 Manexo de bibliografía. 
 Interese e inquedanza por aprender. 
 Autoavaliación. 

 
Probas escritas 
 
Dúas por avaliación. No obstante, se a terceria avaliación e curta no tempo, farase unha soa 
proba. 
 
 
 
 
 

Bloque 2. Desenvolvemento da empresa. 
Bloque 3. Organización e dirección da empresa. Xestión de Recursos humanos. 
Bloque 4. A función produtiva. 
 
 
 
 
Traballos de investigación 

Un por avaliación. 
 
Sistemas de puntuación 

Tanto nas probas escritas, coma nos traballos a desenvolver, terase en conta, 
ademais dos contidos requiridos, a corrección na expresión e na ortografía. A tal efecto, 
penalizarase a falta de expresión/ortográfica 0,25 puntos sobre a cualificación final. 
 
Cálculo das cualificacións 

Para obter unha cualificación positiva en cada avaliación, cómpre superar as dúas 
probas escritas que as integran. 

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, 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. 

 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE. 
 

Instrumentos para a avaliación 
Os sistemas de avaliación son múltiples pero, en calquera caso, deben estar presentes as 
seguintes actividades: 

 Actividades conceptuais: nelas os alumnos/-as van traballar progresivamente as 
ideas desenvolvidas na clase con anterioridade. 

 ctividades metodolóxicas: como, por exemplo, a selección e obtención de 
información, estruturación, análise de datos, resolución de problemas, etc. 

 Actividades de conexión: nas que se fai fincapé entre os conceptos económicos 
estudados e a sociedade. 

Deste xeito, cómpre recorrer á: 
 Actividades de debate. 

1ª Avaliación: 
 

Bloque 1. A empresa 
Bloque 2. Desenvolvemento 
da empresa 
Bloque 3. Organización e 
dirección da empresa. Xestión  
de Recursos humanos. 
Bloque 4. Función produtiva. 

2ª Avaliación: 
 
Bloque 1. A Función Comercial 
da Empresa. 
Bloque 6: A información na 
empresa. 

3ª Avaliación: 
 
Bloque 7: A Función financeira 
da Empresa. 
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 Actividades orais. 
 Ensaios da proba obxectiva. 
 Porobas obxectivas escritas: cuestións nas que se teñen que xustificar as respostas, 

e resolución de problemas. 
 Actividades de busca de información en Internet. 

 

ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 
 

Ao inicio do curso presentarase ao alumnado os traballos a realizar. Farase unha 
reunión de seguimento ao mes. A avaliación concretarase na cualificación dos traballos 
realizados por avaliación. Se o alumno/-a non supera a materia, terá a oportunidade de 
recuperar nunha proba final consistente nun exame de 10 preguntas curtas, de 1 punto 
cada unha. 
 
Recuperación 

O alumnado poderá recuperar, as probas avaliadas negativamente nunha proba 
final, a realizar antes da avaliación ordinaria. 

O alumnado que non supere a materia na convocatoria ordinária, poderá acceder a 
unha proba escrita na convocatoria extraordinaria de setembro, que versará sobre os 
contidos tratados ao longo do curso. 

Co obxectivo da preparación das probas de recuperación, o profesor proverá ao 
alumnado das correspondentes actividades de reforzo. Ditas actividades consistirán en 
boletíns de actividades tipo test, de desarrollo e reflexión que favorezan a comprensión e 
aprendizaxe dos contidos e permitan acadar os obxectivos programados. O alumnado 
contará co apoio e asesoramento semanal do Xefe do Departamento no horario 
establecido a tal fin pola Xefatura de estudos. 

Por último, e con carácter xeral, valorarase a actitude mostrada polo alumnado 
durante o desenvolvemento das aulas; a súa motivación, cooperación, esforzo mostrado na 
resolución das actividades propostas e o seu grao de participación. A tal efecto, o/a 
profesor/a recabará a información necesaria no seu diario de clase. A actitude positiva 
poderá supoñer ata un incremento de 0,5 puntos na avaliación ordinaria. 
 
Materias pendentes 

O alumnado coa materia pendente, será provisto de actividades de reforzo 
encamiñadas á superación das probas correspondentes, que se celebrarán segundo o 
calendario establecidos pola dirección do centro. 
 

ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO 

ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS 

MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO. 
 

No caso da materia de Economía da Empresa non é necesario acreditar coñecementos 
previos, aínda que sí se fará un test inicial de autoavaliación. 
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DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 

QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 
 

1. Procedementos de avaliación inicial. 
 A proba realizarase a última semana de setembro. 
 Consistirá nunha proba tipo test na que o alumnado amosará os seus 

coñecementos previos sobre Economía. 
 As familias serán informadas da cualificación obtida a través do titor/-a 
 Os resultados servirán para adaptar o proceso de ensinanza-aprendizaxe pero non 

terán consecuencias académicas para o alumnado. 

2. Procedemento avaliación continua. 
 Cada dous/tres temas (dependendo da súa extensión e complexidade) realizarase 

unha proba escrita sobres as cuestións teóricas e prácticas abordadas. Cada 
trimestre realizaranse dúas probas escritas que ponderarán un 50% cada unha. As 
probas escritas ponderan un 80% da nota final da avaliación. 

 20% restante corresponde ao traballo en clase ou a través de actividades 
domplementarias desenvolvidas fora de ela. 

3. Procedemento avaliación final. 
O alumnado que non supere algunha das avaliacións trimestrais, poderá 

presentarse a un exame final, no que terá a oportunidade de recuperar a parte suspensa. A 
proba consistirá nun exame de 10/20 preguntas de 1/0,5 punto cada unha. 
Nesta proba avaliaránse os estándares que esixen un grao de consecución do 100%. 
 

4. Procedemento de avaliación extraordinaria. 
A avaliación extraordinaria consistirá nunha proba escrita de 10/20 preguntas de 1/0,5 
punto cada unha na que se avaliarán os estándares que esixen un grao de consecución do 
100%. 
 

5. Outras avaliacións (Ídem Economía). 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE NO PRESENTE CURSO. 
Un dos principios básicos que debe ter en conta a intervención educativa é a 

identificación das necesidades específicas do alumnado. O proceso de ensino debe 
adaptarse ás motivación, intereses e habilidades do estudante. 

Tendo en conta os diferentes estilos de aprendizaxe dos alumnos/-as é imprescindible 
adoptar as medidas axeitadas para xestionar esta diversidade. Hai alumnos-as reflexivos e 
outros impulsivos (responden rápidamente); alumnos/-as analíticos e sintéticos (abordan 
os temas globlamente); uns precisan traballar durante un período longo e outros necesitan 
pausas; algún teñens que ser continuamente reforzados e outros non; hainos que prefiren 
traballar sós, e outros prefiren traballar en grupo (pequeno ou grande) Responder a esta 
diversidade non é doado, pero sí necesario, xa que o obxectivo final de calquera proceso 
educativo é facer que os alumnos/-as acaden os seus obxectivos exitosamente. 

No que respecta ao tratamento á diversidade, proponse unha introdución progresiva 
dos conceptos, termos, razoamentos e técnicas, de maneira que se adapten ás distintas 
características e capacidades do alumnado. 

De forma análoga, no proceso de avaliación, aplicarase un tratamento diferenciado. 
Desta forma, coas actividades propostas, iranse descubrindo as carencias/altas 
capacidades que permitirán, á súa vez, a posta en práctica das correspondentes 
actividades de reforzo/ampliación. 
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Como actividades de detección de coñecementos previo usaremos: 
 Actividades de discusión e de preguntas e respostas sobre o tema presentado polo 

profesor/-a, coa fin de facilitar do onde parte a idea. 
 Revisión dos conceptos xa vistos con anterioridade, e que sexan necesarios para a 

comprensión da unidade, observando lagoas ou problemas atopados. 
 Introdución de cada aspecto lingüístico, sempre que sexa posible, adaptándoo á 

linguaxe do alumno/-a. 
 Como actividades de consolidación recomendamos: 
 Facer exercicios adecuados, en número suficiente e variados, coa fin de consolidar 

os contidos lingüísticos, culturais e léxicos estudados na unidade. 
 Tamén teremos en conta as distintas formas de agrupamento dos alumnos/as, e a 

súa distribución na clase. 
Asemade, comprender o proceso educativo como unha oportunidade para o 

desenvolvemento comunicativo é de gran importancia, tendo en conta o traballo en 
equipo, recurso que aplicaremos dependendo das actividades que realicen, concretamente 
na pequena investigación ou actividades de discusión, pois cremos que a posta en común 
de ideas e conceptos individuais xera interese creativo e dinámico nos estudantes. 

Con todo, é imprescindible contar con outras actividades para o traballo persoal e 
individual; en particular, ás actividades de síntese e comprensión. 

Nós, polo tanto, desenvolveremos o tratamento da diversidade no ensino medio de 
dúas formas: 
1. A atención á diversidade nos contidos da programación, presentándoos en dúas fases: 
información xeral e información básica. 
2. A atención á diversidade nas actividades de programación. As actividades son un 
excelente medio para abordar a diferenzas individuais dos alumnos/-as. A variedade e 
abundancia de actividades con diferentes niveis de dificultade permiten a adaptación, 
como xa dixemos, ás distintas competencias, intereses e motivacións. 

Para o alumnado repetidor confeccionaránse actividades específicas que axuden á 
comprensión e recuperación da materia. 

Como medida curricular, o alumnado enviado á aula de convivencia irá coas tarefas 
precisas para a súa realización no tempo que pase en dita aula. As actividades serán 
entregadas ao profesor da materia de Economía que procederá á súa corrección. 

 

CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO 

CURSO QUE CORRESPONDA. 
A vinculación dos contidos programados, coa educación moral, cívico-tributaria, para a 

paz, para o consumo, medioambiental e de igualdade entre os sexos, materialízase a través 
do fomento de actitudes como: 

 Interese e curiosidade por coñecer as características diferenciais dos distintos 
sistemas económicos recoñecendo os valores que subxacen nos diferentes 
sistemas dos distintos países e áreas económicas. 

 Valoración da cooperación económica entre áreas de distinto desenvolvemento 
económico e dun crecemento e repartición máis equitativa da riqueza económica, 
como instrumentos básicos para o fortalecemento da paz entre os pobos e para un 
futuro mellor. 

 Actitude aberta ante o desenvolvemento científico e tecnolóxico da sociedade 
actual e valoración crítica das súas repercusións sobre o medio ambiente, o 
emprego, o crecemento etc., facendo unha especial referencia ao caso galego. 

 Curiosidade por analizar os factores que explican o crecemento económico e as 
causas que propician a desigual distribución da riqueza, así como as solucións e 
alternativas para unha máis adecuada aos valores de solidariedade e igualdade. 

 Valoración crítica dos prexuízos sexistas existentes na publicidade. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS 

POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO. 
Visita a unha empresa da contorna (sempre e cando o permita a situación sanitaria 
derivada da COVID-19). 
 

MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA (ÍDEM ECONOMÍA). 
 

Contidos mínimos 
 A empresa e a/o empresario/a 
 Clasificación, elementos, funcións e obxectivos da empresa. 
 Análise do marco xurídico que regula a actividade empresarial: normas mercantís, 

laborais e fiscais. 
 Tipos xurídicos de empresas. 
 Funcionamento e creación de valor. 
 Contorno xeral e específico. 
 Responsabilidade social da empresa. 
 Factores de localización e dimensión empresarial. 
 As PEMES: vantaxes e inconvenientes. 
 Crecemento interno e externo. 
 As multinacionais: aspectos positivos e negativos. 
 Tipoloxía de estruturas organizacionais. 
 A xestión dos recursos humanos e a súa incidencia na motivación. 
 Contrato de traballo. Estatuto xurídico d@s traballador@s. Tipos de contratos. A 

conciliación laboral. 
 Seguridade e hixiene no traballo. A prevención dos riscos laborais. 
 Os conflitos de intereses e vías de negociación. 
 Proceso de produción, eficiencia e produtividade. 
 A innovación tecnolóxica: I+D+i 
 Custos: clasificación e cálculo. 
 Cálculo, interpretación e representación do limiar de rendibilidade. 
 Os inventarios, o seu custo e métodos de xestión. 
 Valoración das externalidades dos procesos produtivos. 
 Concepto e clases de mercado. A investigación de mercados. 
 Análise do consumidor e segmentación de mercados. 
 marketing mix: compoñetes. 
 Obrigas contables da empresa. 
 A composición do patrimonio e a súa valoración. 
 As contas anuais. Elaboración do balance e a conta de perdas e ganancias 

abreviadas. 
 Ratios económico-financeiras: cálculo e interpretación. 
 período medio de maduración: concepto e cálculo. 
 Concepto e clases de investimento. 
 Métodos de valoración de investimentos. 
 Recursos financeiros da empresa: financiamento externo e interno. 
 Proceso de creación dunha empresa: concreción da idea, trámites legais e 

viabilidade. 
 Análise DAFO. 
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2.3. FUNDAMENTOS DE ADMINISTACIÓN E XESTIÓN. 
 

INTRODUCIÓN. 
A administración é un proceso consistente nas actividades de planeamento, 

organización, execución e control, desempeñadas para determinar e alcanzar os 
obxectivos sinalados co uso de recursos produtivos. Como ciencia trata de planificar e 
organizar as relacións entre as funcións, os niveis e as actividades, coa finalidade de lograr 
a máxima eficiencia dentro dos plan e os obxectivos sinalados pola empresa. Por xestión 
entendemos a realización de dilixencias enfocadas á obtención dalgún beneficio, 
empregando os recursos activos da empresa para o logro dos obxectivos Trátase, xa que 
logo, de estimular entre o alumnado as destrezas e as habilidades que permitan pór en 
marcha e manter un proxecto empresarial a través do estudo das variables que 
determinan a súa viabilidade. 

Constitúe obxecto de estudo desta materia o conxunto de áreas e funcións nas que se 
divide a actividade da empresa, tanto no nivel de planificación e definición de obxectivos 
como no nivel de xestión diaria dos recursos e as actividades da empresa que permitan 
alcanzar o obxectivo de consolidación dun proxecto empresarial, todo isto enmarcado 
dentro da idea de fomentar o espírito emprendedor na educación secundaria. 

Préstase especial atención ao desenvolvemento da creatividade e o espírito de 
innovación para resolver situación en diferentes ámbitos, así como a relevancia de valorar 
e percibir o erro de xeito positivo. Incentívase a elaboración de reflexións persoais e a 
toma de decisións fundamentadas, con independencia do resultado final, promóvese o 
traballo en equipo, mantendo unha comunicación fluída entre as persoas autoras do 
proxecto compartido, e dáselle un especial impulso á utilización de ferramentas 
informáticas e audiovisuais que axuden á difusión efectiva do proxecto. 

Serán desenvolvidas as capacidades e as habilidades propias da competencia clave de 
sentido da iniciativa e o espírito emprendedor, ademais de outras vinculadas coa 
comunicación lingüística, a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía, a competencia dixital, as competencias sociais e cívicas, e a de aprender a 
aprender. 

A materia estrutúrase en nove bloques: "Innovación empresarial. A idea de negocio: o 
proxecto de empresa", "A organización interna da empresa. Forma xurídica e recursos", 
"Documentación e trámites para a posta en marcha da empresa", "O plan de 
aprovisionamento", "Xestión comercial e márketing na empresa", "Xestión dos recursos 
humanos", "Xestión da contabilidade da empresa. Investimento e xestión financeira", 
"Viabilidade da empresa" e "Presentación da idea de negocio". 
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CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN QUE RECOLLA A RELACIÓN DOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS. 
 

 Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato  

Obxectivos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Innovación empresarial. A idea de negocio: o proxecto de empresa  

▪ g 

▪ h 

▪ m 

 

B1.1. Innovación, desenvolvemento económico e 
creación de empresas. 

B1.2. Idea de negocio. 

B1.1. Relacionar os factores da innovación 

empresarial coa actividade de creación de empresas. 

FAXB1.1.1. Identifica os aspectos da innovación 
empresarial e explica a súa relevancia no 
desenvolvemento económico e na creación de 
emprego. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 

FAXB1.1.2. Recoñece experiencias de innovación 
empresarial e analiza os elementos de risco que levan 
aparelladas. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

FAXB1.1.3. Valora a importancia da tecnoloxía e de 
internet como factores clave de innovación e relaciona 
a innovación coa internacionalización da empresa. 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

B1.3. Relación da empresa co contorno.  Análise 
do sector. 

B1.2. Analizar a información económica do sector de 
actividade empresarial no que se situará a empresa. 

FAXB1.2.1. Analiza o sector empresarial onde se 
desenvolve a idea de negocio. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

 

FAXB1.2.2. Realiza unha análise do mercado e da 
competencia para a idea de negocio seleccionada. 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ b 

▪ i 

B1.4. Emprendedor e idea de negocio. B1.3. Seleccionar unha idea de negocio, e valorar e 
argumentar tecnicamente a elección. 

FAXB1.3.1. Explica desde diferentes perspectivas 
a figura do/da emprendedor/a de negocios. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 
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 Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato  

Obxectivos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ l 

▪ m 

 

▪ CSC 

FAXB1.3.2. Avalía as repercusións que supón elixir 
unha idea de negocio. 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ CAA 

FAXB1.3.3. Analiza as vantaxes e os inconvenientes 
de propostas de ideas de negocio realizables 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

FAXB1.3.4. Expón os seus puntos de vista, mantén 
unha actitude proactiva e desenvolve 

iniciativa emprendedora. 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

FAXB1.3.5. Traballa en equipo mantendo unha  
comunicación fluída cos seus compañeiros e coas 
súas compañeiras para o desenvolvemento do 
proxecto de empresa. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ Bloque 2. A organización interna da empresa. Forma xurídica e recursos 

▪ i 

▪ l 

B2.1. Planificación empresarial e obxectivos. 
Organización interna. Responsabilidade social da 
empresa. 

B2.1. Analizar a organización interna da empresa, a 
forma xurídica, a localización e os recursos necesarios, 
e valorar as alternativas dispoñibles e os obxectivos 

FAXB2.1.1. Recoñece os obxectivos e os fins da 
empresa, e relaciónaos coa súa organización. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 
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 Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato  

Obxectivos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ m 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪  

B2.2. Forma xurídica da empresa. 
B2.3. Dimensión e localización 

marcados co proxecto. FAXB2.1.2. Reflexiona sobre o papel da  
responsabilidade social corporativa, e valora a 
existencia dunha ética dos negocios. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

FAXB2.1.3. Proporciona argumentos que xustifican a 
elección da forma xurídica e da localización 

da empresa. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

FAXB2.1.4. Interpreta a información que proporciona o 
organigrama dunha empresa e a importancia da  
descrición de tarefas e funcións para cada posto de 
traballo. 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

▪ CD 

FAXB2.1.5. Realiza unha previsión dos recursos 
necesarios para o desenvolvemento do proxecto de 
empresa. 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

Bloque 3. Documentación e trámites para a posta en marcha da empresa 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

B3.1. Trámites para a creación e posta en marcha 
dunha empresa. 

B3.1. Analizar os trámites legais e as actuacións 
necesarias para crear a empresa. 

FAXB3.1.1. Identifica os diferentes trámites legais 
necesarios para a posta en marcha dun negocio e 
recoñece os organismos ante os cales han de 
presentarse os trámites. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ a  

▪ b 

▪ i 

B3.1. Trámites para a creación e posta en marcha 
dunha empresa. 

B3.2. Xestionar a documentación necesaria para a 
posta en marcha dunha empresa. 

FAXB3.2.1. Interpreta e sabe realizar os trámites 
fiscais, laborais, de Seguridade Social e outros para a 
posta en marcha. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 
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 Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato  

Obxectivos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ l 

▪ m 

▪ p 

FAXB3.2.2. Valora a necesidade do cumprimento dos 
prazos legais para efectuar os trámites de creación 
dun negocio. 

▪ CSC 

Bloque 4. O plan de aprovisionamento 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

B4.1. Plan de aprovisionamento. 

B4.2. Xestión de inventarios. 

B4.1. Establecer os obxectivos e as necesidades de 
aprovisionamento. 

FAXB4.1.1. Deseña un plan de aprovisionamento da 
empresa. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

FAXB4.1.2. Aplica métodos de valoración de 
existencias. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

B4.3. Selección de provedores. B4.2. Realizar procesos de selección de provedores 
analizando as condicións técnicas. 

FAXB4.2.1. Identifica os tipos de documentos 
utilizados para o intercambio de información con 

provedores. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

FAXB4.2.2. Utiliza diferentes fontes para a procura de 
provedores en liña e offline. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

FAXB4.2.3. Relaciona e compara as ofertas de 
provedores, utilizando diversos criterios de selección, 
e explica as vantaxes e os   inconvenientes de cada 
unha. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 
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 Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato  

Obxectivos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

B4.4. Xestión de compras. B4.3. Planificar a xestión das relacións con provedores, 
aplicando técnicas de negociación e 

comunicación. 

FAXB4.3.1. Identifica e aplica técnicas de negociación 
e comunicación. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

FAXB4.3.2. Recoñece as etapas nun proceso de 
negociación de condicións de aprovisionamento. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

▪  

Bloque 5. Xestión comercial e márketing na empresa 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

 

B5.1. Xestión comercial na empresa. Plan de 
márketing. Márketing-mix. 
B5.2. Análise do mercado e do  comportamento 
do/da consumidor/a. Atención á clientela. 

B5.1. Desenvolver a comercialización dos productos ou 
servizos da empresa e o plan de márketing. 

FAXB5.1.1. Analiza o proceso de comercialización dos 
produtos ou servizos da empresa. 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

FAXB5.1.2. Explica as características da clientela 
potencial da empresa e identifica o comportamento 
dos competidores desta. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

FAXB5.1.3. Aplica procesos de comunicación e 
habilidades sociais en situacións de atención á 
clientela e operacións comerciais. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CD 

FAXB5.1.4. Realiza unha previsión de vendas a curto 
e a medio prazo, manexando a folla de cálculo. 

▪ CD 

▪ CMCCT 
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 Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato  

Obxectivos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

B5.3. Produto e prezo B5.2. Fixar os prezos de comercialización dos produtos 
ou os servizos, e comparalos cos da competencia. 

FAXB5.2.1. Reflexiona sobre as estratexias de prezos 
tendo en conta as características do produto ou do 
servizo, e argumenta sobre a decisión do 
establecemento do prezo de venda. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ p 

B5.4. Publicidade e promoción. 
B5.5. Distribución dos produtos e dos servizos da 
empresa. 

B5.3. Analizar as políticas de márketing aplicadas 

á xestión comercial. 

FAXB5.3.1. Elabora un plan de medios onde se 
Describan as accións de promoción e publicidade para 
atraer a clientela potencial, facendo especial fincapé 
nas aplicadas en internet e dispositivos móbiles. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CD 

   FAXB5.3.2. Valora e explica as canles de distribución 
e venda que pode utilizar a empresa. 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

Bloque 6. Xestión dos recursos humanos 
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 Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato  

Obxectivos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ c 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

 
 

 

 

▪ a 

▪ c 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

B6.1. Planificación dos recursos humanos. 

B6.2. Recrutamento e selección de persoal. 
B6.1. Planificar a xestión dos recursos humanos. FAXB6.1.1. Avalía as necesidades da empresa, e 

analiza e describe os postos de traballo. 
▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

▪ CD 

FAXB6.1.2. Identifica as fontes de recrutamento, así 
como as fases do proceso de selección de persoal. 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

B6.3. Xestión laboral, contratación, Seguridade  
Social e nóminas. 

B6.2. Xestionar a documentación que xera o proceso 
de selección e contratación de persoal, aplicando as 
normas vixentes. 

FAXB6.2.1. Analiza e aplica para a empresa as 
formalidades e as modalidades documentais de 

contratación. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

FAXB6.2.2. Identifica as subvencións e os incentivos 
á contratación. 

▪ CSC 

▪ CAA 

FAXB6.2.3. Recoñece as obrigas administrativas 

do/da empresario/a ante a Seguridade Social. 
▪ CSC 

▪ CMCCT 

FAXB6.2.4. Analiza os documentos do proceso de 
retribución e cotización do persoal e de 
xustificación 

do pagamento. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

Bloque 7. Xestión da contabilidade da empresa 
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 Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato  

Obxectivos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

B7.1. Fundamentos de contabilidade financeira. 
B7.2. Plan Xeral de Contabilidade. 
B7.3. Ciclo contable. 
B7.4. Fiscalidade da empresa: liquidación e 

rexistro contable. 

B7.1. Contabilizar os feitos contables derivados das 
operacións da empresa, cumprindo os criterios 
establecidos no Plan Xeral de Contabilidade 

(PXC). 

FAXB7.1.1. Opera cos elementos patrimoniais da 
empresa, valora a metodoloxía contable e explica 

o papel dos libros contables. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

FAXB7.1.2. Analiza e representa os principais feitos 
contables da empresa. 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

▪ CD 

FAXB7.1.3. Identifica o concepto de amortización 

e procede ao seu rexistro contable. 
▪ CMCCT 

▪ CD 

FAXB7.1.4. Analiza e asigna os gastos e os ingresos 
ao exercicio económico ao que correspondan, con 
independencia das súas datas de pagamento ou 
cobramento. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSIEE 

FAXB7.1.5. Distingue as fases do ciclo contable, 
analiza o proceso contable de pechamento 
deexercicio e determina o resultado económico 

obtido pola empresa. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

FAXB7.1.6. Analiza as obrigas contables e fiscais, e a 
documentación correspondente á declaración-
liquidación dos impostos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CD 
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 Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato  

Obxectivos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

FAXB7.1.7. Manexa a nivel básico unha plicación 
informática de contabilidade, onde realiza todas as 
operacións necesarias e presenta o proceso 
contable correspondente a un ciclo económico. 

▪ CD 

▪ CMCCT 

Bloque 8. Investimento e xestión financeira. Viabilidade da empresa 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪  

B8.1. Estrutura económica e financeira da 
empresa. 
Equilibrio patrimonial. 
B8.2. Planificación financeira da empresa. Novas 
formas de financiamento. 

B8.1. Determinar o investimento necesario e as 
necesidades financeiras para a empresa, 
identificando as alternativas de financiamento 
posibles. 

FAXB8.1.1. Elabora un plan de investimentos da 
empresa, que inclúa o activo non corrente e o 
corrente. 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

FAXB8.1.2. Analiza e selecciona as fontes de 
financiamento da empresa. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

FAXB8.1.3. Recoñece as necesidades de 
financiamento da empresa. 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

B8.3. Métodos de selección e valoración de 
investimentos. 
B8.4. Análise da viabilidade da empresa. 
B8.5. Solvencia e liquidez na empresa. 
Previsións de tesouraría. 

B8.2. Avaliar a viabilidade da empresa, de acordo 

con diferentes tipos de análise. 

FAXB8.2.1. Determina e explica a viabilidade da 
empresa, tanto a nivel económico e financiero como 
a nivel comercial e ambiental. 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ CCL 

FAXB8.2.2. Aplica métodos de selección de 
investimentos e analiza os investimentos necesarios 
para a posta en marcha. 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

▪ CD 
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 Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato  

Obxectivos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 FAXB8.2.3. Elabora estados de previsión de 

tesouraría e explica alternativas para a resolu 
ción de problemas puntuais de tesouraría. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ a 

▪ b 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ p 

B8.6. Custo e selección de fontes financeiras. 
Axudas á creación de empresas en Galicia. 

B8.7. Morosidade empresarial. 

B8.3. Analizar e verificar o acceso ás fontes de 
financiamento para a posta en marcha do negocio. 

FAXB8.3.1. Valora as fontes de financiamento, Así 
como o custo do financiamento e as axudas 

financeiras e subvencións. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

FAXB8.3.2. Comprende o papel dos Intermediarios 
financeiros na actividade cotiá das empresas e na 
sociedade actual. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CD 

FAXB8.3.3. Distingue o papel dos intermediarios 
financeiros na actividade cotiá das empresas e na 
sociedade actual. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CD 

FAXB8.3.4. Valora a importancia, no mundo 
empresarial, de responder en prazo aos 
compromisos de pagamento adquiridos. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

Bloque 9. Presentación da idea de negocio 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

B9.1. Plan de negocio. Técnicas de presentación 
e edición do plan de negocio. 

B9.1. Expor e comunicar publicamente o proxecto 

de empresa. 

FAXB9.1.1. Utiliza habilidades comunicativas e 
técnicas para atraer a atención na exposición 
pública do proxecto de empresa. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSIEE 
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 Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato  

Obxectivos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

B9.2. Ferramentas audiovisuais para a 
presentación de proxectos. 

B9.2. Utilizar ferramentas informáticas que apoian a 
comunicación e a presentación do proxecto. 

FAXB9.2.1. Manexa ferramentas informáticas e 
audiovisuais atractivas que axudan a unha 

difusión efectiva do proxecto. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

 
 

 CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO. 
 Obter unha visión práctica do funcionamento dunha organización empresarial, a través das diferentes áreas que a compoñen. 
 Identificar, utilizar e arquivar os distintos documentos que xera o desenvolvemento da actividade empresarial. 
 Comprender e manexar as técnicas básicas que se utilizan nas diversas Áreas ou Departamentos en que se estrutura unha empresa. 
 Iniciar no coñecemento e utilización das novas tecnoloxías aplicadas ás funcións de xestión e administración de empresas. 
 Posibilitar o autoaprendizaxe do alumno/-a formándoo para que poida tomar decisións e actuar adecuadamente, mesmo ante situacións non 

habituais. 
 Coñecer as fontes onde localizar as normas xurídicas e calquera tipo de información que afecten á empresa. 
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CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE: 
 
1º. Temporalización. 
2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
3º. Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

TI (traballo individual)/ TA (Traballo en grupo ) 
 Estándares Temporalización Grado mínimo 

de consecución 
Instrumento de avaliación. 

Bloque 1. Innovación empresarial. A idea de negocio: o proxecto de empresa 

B1.1. Innovación, 
desenvolvemento económico 
e creación de empresas. 
B1.2. Idea de negocio. 

FAXB1.1.1. Identifica os aspectos da innovación empresarial e 
explica a súa relevancia no desenvolvemento económico e na 
creación de emprego. 

3ª semana de setembro 80% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita, participación en 
clase 

FAXB1.1.2. Recoñece experiencias de innovación empresarial e 
analiza os elementos de risco que levan aparelladas. 

3ª semana de setembro 75% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita, participación en 
clase 

FAXB1.1.3. Valora a importancia da tecnoloxía e de internet 
como factores clave de innovación e relaciona a innovación coa 
internacionalización da empresa. 

3ª semana de setembro 80% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita, manexo TICs 

B1.3. Relación da empresa co 
contorno. Análise do sector. 

FAXB1.2.1. Analiza o sector empresarial onde se desenvolve a 
idea de negocio. DAFO 

3ª semana de setembro 100% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita. Actividades TIC 

FAXB1.2.2. Realiza unha análise do mercado e da competencia 
para a idea de negocio seleccionada. DAFO 

3ª semana de setembro 100% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita. Actividades TIC. 

B1.4. Emprendedor e idea de 
negocio. 

FAXB1.3.1. Explica desde diferentes perspectivas a figura 
do/da emprendedor/a de negocios. 

4ª semana de setembro 100% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita 

FAXB1.3.2. Avalía as repercusións que supón elixir unha idea 
de negocio. 

4ª semana de setembro 90% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita 

FAXB1.3.3. Analiza as vantaxes e os inconvenientes de 
propostas de ideas de negocio realizables. 

4ª semana de setembro 100% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita 

FAXB1.3.4. Expón os seus puntos de vista, mantén unha 
actitude proactiva e desenvolve iniciativa emprendedora. 

1ª semana de outubro 100% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita 

FAXB1.3.5. Traballa en equipo mantendo unha comunicación 
fluída cos seus compañeiros e coas súas compañeiras para o 
desenvolvemento do proxecto de empresa. 

1ª semana de outubro 100% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita, participación na 
clase 
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Bloque 2. A organización interna da empresa. Forma xurídica e recursos 

B2.1. Planificación 
empresarial e obxectivos. 
Organización interna. 
Responsabilidade social da 
empresa. 
B2.2. Forma xurídica da 
empresa. 
B2.3. Dimensión e localización 

FAXB2.1.1. Recoñece os obxectivos e os fins da empresa, e 
relaciónaos coa súa organización. 

2ª semana de outubro 100% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita 

FAXB2.1.2. Reflexiona sobre o papel da responsabilidade social 
corporativa, e valora a existencia dunha ética dos negocios. 

2ª semana de outubro 100% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita 

FAXB2.1.3. Proporciona argumentos que xustifican a elección 
da forma xurídica e da localización da empresa. 

2ª semana de outubro 90% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita 

FAXB2.1.4. Interpreta a información que proporciona o 
organigrama dunha empresa e a importancia da descrición de 
tarefas e funcións para cada posto de traballo. 

3ª semana de outubro 100% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita. Actividades TIC 

FAXB2.1.5. Realiza unha previsión dos recursos necesarios para 
o desenvolvemento do proxecto de empresa. 

3ª semana de outubro 90% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita 

Bloque 3. Documentación e trámites para a posta en marcha da empresa 

B3.1. Trámites para a creación 
e posta en marcha 
dunha empresa. 

FAXB3.1.1. Identifica os diferentes trámites legais necesarios 
para a posta en marcha dun negocio e recoñece os organismos 
ante os cales han de presentarse os trámites. 

4ª semana de outubro 100% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita, participación na 
clase.  

B3.1. Trámites para a creación 
e posta en marcha 
dunha empresa. 

FAXB3.2.1. Interpreta e sabe realizar os trámites fiscais, 
laborais, de Seguridade Social e outros para a posta en marcha. 

3ª semana de outubro 100% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita, Actividades 
TIC.participación na clase 

FAXB3.2.2. Valora a necesidade do cumprimento dos prazos 
legais para efectuar os trámites de creación dun negocio. 

1ª semana de novembro 100% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita, participación na 
clase 

Bloque 4. O plan de aprovisionamento 

B4.1. Plan de 
aprovisionamento. 
B4.2. Xestión de inventarios. 

FAXB4.1.1. Deseña un plan de aprovisionamento da empresa. 1ª semana de novembro 80% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita 

FAXB4.1.2. Aplica métodos de valoración de existencias. 2ª semana de novembro 90% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita. Actividade TIC 

B4.3. Selección de provedores. FAXB4.2.1. Identifica os tipos de documentos utilizados para o 
intercambio de información con provedores. 

2ª semana de novembro 90% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita 

FAXB4.2.2. Utiliza diferentes fontes para a procura de 
provedores en liña e offline. 

3ª semana de novembro 80% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita. Actividades TIC 

FAXB4.2.3. Relaciona e compara as ofertas de provedores, 
utilizando diversos criterios de selección, e explica as vantaxes 
e os inconvenientes de cada unha. 

3ª semana de novembro 90% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita.  Activiades TIC. 

B4.4. Xestión de compras. FAXB4.3.1. Identifica e aplica técnicas de negociación e 
comunicación. 

4ª semana de novembro 100% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita 
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FAXB4.3.2. Recoñece as etapas nun proceso de negociación de 
condicións de aprovisionamento. 

4ª semana de novembro 90% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita 

Bloque 5. Xestión comercial e márketing na empresa. 
B5.1. Xestión comercial na 
empresa. Plan de márketing. 
Márketing-mix. 
B5.2. Análise do mercado e do 
comportamento do/da 
consumidor/a. Atención á 
clientela. 

FAXB5.1.1. Analiza o proceso de comercialización dos produtos 
ou servizos da empresa. 

1ª semana de decembro 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

FAXB5.1.2. Explica as características da clientela potencial da 
empresa e identifica o comportamento dos competidores desta. 

2ª semana de decembro 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

FAXB5.1.3. Aplica procesos de comunicación e habilidades 
sociais en situacións de atención á clientela e operacións 
comerciais. 

2ª semana de decembro 90% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

FAXB5.1.4. Realiza unha previsión de vendas a curto e a medio 
prazo, manexando a folla de cálculo. 

3ª semana de decembro 90% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate. 
Actividades TIC 

B5.3. Produto e prezo FAXB5.2.1. Reflexiona sobre as estratexias de prezos tendo en 
conta as características do produto ou do servizo, e argumenta 
sobre a decisión do establecemento do prezo de venda. 

 
2ª semana de xaneiro 

90% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, 
debate.Actividades TIC. 

B5.4. Publicidade e 
promoción. 
B5.5. Distribución dos 
produtos e dos servizos da 
empresa. 

FAXB5.3.1. Elabora un plan de medios onde se describan as 
accións de promoción e publicidade para atraer a clientela 
potencial, facendo especial fincapé nas aplicadas en internet e 
dispositivos móbiles. 

 
2ª semana de xaneiro 

90% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate. 
Actividades TIC 

FAXB5.3.2. Valora e explica as canles de distribución e venda 
que pode utilizar a empresa. 

3ª semana de xaneiro 90% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

Bloque 6. Xestión dos recursos humanos 

B6.1. Planificación dos 
recursos humanos. 
B6.2. Recrutamento e 
selección de persoal. 

FAXB6.1.1. Avalía as necesidades da empresa, e analiza e 
describe os postos de traballo. 

3ª semana de xaneiro 100% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita, participación na 
clase 

FAXB6.1.2. Identifica as fontes de recrutamento, así como as 
fases do proceso de selección de persoal. 

3ª semana de xaneiro 100% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita, participación na 
clase 

B6.3. Xestión laboral, 
contratación, Seguridade 
Social e nóminas. 

FAXB6.2.1. Analiza e aplica para a empresa as formalidades e as 
modalidades documentais de contratación. 

4ª semana de xaneiro 90% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita.  

FAXB6.2.2. Identifica as subvencións e os incentivos á 
contratación. 

4ª semana de xaneiro 90% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita 

FAXB6.2.3. Recoñece as obrigas administrativas do/da 
empresario/a ante a Seguridade Social. 

1ª semana de febreiro 100% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita 
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FAXB6.2.4. Analiza os documentos do proceso de retribución e 
cotización do persoal e de xustificación do pagamento. 

1ª semana de febreiro 90% TI, TG, exposición oral, debate, 
proba escrita 

Bloque 7. Xestión da contabilidade da empresa 

B7.1. Fundamentos de 
contabilidade financeira. 
B7.2. Plan Xeral de 
Contabilidade. 
B7.3. Ciclo contable. 
B7.4. Fiscalidade da empresa: 
liquidación e rexistro 
contable. 

FAXB7.1.1. Opera cos elementos patrimoniais da empresa, 
valora a metodoloxía contable e explica o papel dos libros 
contables. 

2ª semana de febreiro 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

FAXB7.1.2. Analiza e representa os principais feitos contables 
da empresa. 

3ª semana de febreiro 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

FAXB7.1.3. Identifica o concepto de amortización e procede ao 
seu rexistro contable. 

4ª semana de febreiro 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate. 
Actividades TIC. 

FAXB7.1.4. Analiza e asigna os gastos e os ingresos ao exercicio 
económico ao que correspondan, con independencia das súas 
datas de pagamento ou cobramento. 

4ª semana de febreiro 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate. 
Actividades TIC. 

FAXB7.1.5. Distingue as fases do ciclo contable, analiza o 
proceso contable de pechamento de exercicio e determina o 
resultado económico obtido pola empresa. 

1ª semana de marzo 90% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

FAXB7.1.6. Analiza as obrigas contables e fiscais, e a 
documentación correspondente á declaración-liquidación dos 
impostos. 

1ª semana de marzo 90% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate 

FAXB7.1.7. Manexa a nivel básico unha aplicación informática 
de contabilidade, onde realiza todas as operacións necesarias e 
presenta o proceso contable correspondente a un ciclo 
económico. 

2ª semana de marzo 100% TI, TG, proba escrita, 
exposición, oral, debate. 
Activiades TIC. 

Bloque 8. Investimento e xestión financeira. Viabilidade da empresa 

 
B8.1. Estrutura económica e 
financeira da empresa. 
Equilibrio patrimonial. 
B8.2. Planificación financeira 
da empresa. Novas formas de 
financiamento. 

FAXB8.1.1. Elabora un plan de investimentos da empresa, que 
inclúa o activo non corrente e o corrente. 

2ª semana de marzo 90% TI, TG, exposición oral, 
debate, proba escrita 

FAXB8.1.2. Analiza e selecciona as fontes de financiamento da 
empresa. 

3ª semana de marzo 100% TI, TG, exposición oral, 
debate, proba escrita 

FAXB8.1.3. Recoñece as necesidades de financiamento da 
empresa. 

3ª semana de marzo 100% TI, TG, exposición oral, 
debate, proba escrita 

B8.3. Métodos de selección e 
valoración de investimentos. 
B8.4. Análise da viabilidade da 

FAXB8.2.1. Determina e explica a viabilidade da empresa, tanto 
a nivel económico e financiero como a nivel comercial e 
ambiental. 

4ª semana de marzo 100% TI, TG, exposición oral, 
debate, proba escrita. 
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empresa. 
B8.5. Solvencia e liquidez na 
empresa. Previsións de 
tesouraría. 

Actividades TIC. 
FAXB8.2.2. Aplica métodos de selección de investimentos e 
analiza os investimentos necesarios para a posta en marcha. 

4ª semana de marzo 90% TI, TG, exposición oral, 
debate, proba escrita 

FAXB8.2.3. Elabora estados de previsión de tesouraría e explica 
alternativas para a resolución de problemas puntuais de 
tesouraría. 

1ª semana de abril 90% TI, TG, exposición oral, 
debate, proba escrita. 
Actividades TIC. 

B8.6. Custo e selección de 
fontes financeiras. Axudas á 
creación de empresas en 
Galicia. 
B8.7. Morosidade 
empresarial. 

FAXB8.3.1. Valora as fontes de financiamento, así como o custo 
do financiamento e as axudas financeiras e subvencións. 

3ª semana de abril 100% TI, TG, exposición oral, 
debate, proba escrita. 
Actividades TIC. 

FAXB8.3.2. Comprende o papel dos intermediarios financeiros 
na actividade cotiá das empresas e na sociedade actual. 

3ª semana de abril 100% TI, TG, exposición oral, 
debate, proba escrita 

FAXB8.3.3. Distingue o papel dos intermediarios financeiros na 
actividade cotiá das empresas e na sociedade actual. 

3ª semana de abril 100% TI, TG, exposición oral, 
debate, proba escrita 

FAXB8.3.4. Valora a importancia, no mundo empresarial, de 
responder en prazo aos compromisos de pagamento 
adquiridos. 

4ª semana de abril 100% TI, TG, exposición oral, 
debate, proba escrita 

Bloque 9. Presentación da idea de negocio 
B9.1. Plan de negocio.  
Técnicas de presentación 
e edición do plan de negocio. 

FAXB9.1.1. Utiliza habilidades comunicativas e técnicas para 
atraer a atención na exposición pública do proxecto de 
empresa. 

4ª semana de abril 90% TI, TG, exposición oral, 
debate, proba escrita.  

B9.2. Ferramentas  
audiovisuais para a 
presentación de proxectos. 

FAXB9.2.1. Manexa ferramentas informáticas e audiovisuais 
atractivas que axudan a unha difusión efectiva do proxecto. 

1ª/2ª semana de maio 100% TI, TG, exposición oral, 
debate, proba escrita e 
manexo das TICs. 
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CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. 
 
Introdución 

A metodoloxía aplicada terá en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe 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. 

Así mesmo, a metodoloxía favorecerá a capacidade do alumnado para aprender 
por si mesmo, para traballar en equipo e promover o traballo en grupo, 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. 

As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta necesaria 
para a aprendizaxe na materia de Economía, tanto polo seu carácter imprescindible na 
educación superior como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción 
laboral. O alumnado de bacharelato debe adquirir, ademais, un manexo adecuado da 
información en diferentes soportes e procedente de distintas fontes, incluída a biblioteca 
escolar, en liña co concepto de alfabetizacións múltiples. 

En definitiva, a metodoloxía de favorecerá a capacidade dos alumnos para 
aprender por si mesmos, traballar en equipo e aplicar métodos de investigación 
adecuados. 
As posibles estratexias aplicables son as que seguen: 

 Memorización comprensiva 
 Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa,… 
 Elaboración de sínteses 
 Análise de documentos, gráficos, mapas, táboas de datos 
 Comentarios de textos, gráficos, mapas 
 Resolución de problemas 
 Estudo de casos (proxectos) 
 Simulacións 

E una posible secuencia metodolóxica propón a terna: motivación, traballo individual e 
avaliación. 
En conexión co exposto, a proposta didáctica de Economía preparouse segundo os 
seguintes criterios metodolóxicos: 

 Adaptación ás características dos alumnos/-as de Bacharelato, ofrecendo 
actividades diversas, segundo as súas propias capacidades intelectuais. 

 Autonomía: facilitar a capacidade dos alumnos/-as para aprender por si mesmos. 
 Actividade: fomentar a participación estudantil nas dinámicas xerais da aula, 

combinando estratexias que promovan a identificación cos outros, incentivando a 
socialización. 

 Motivación: tentar interesar os alumnos/-as para a aprendizaxe. 
 Integración e interdisciplinariedade: presentación de contidos cunha estrutura 

clara, considerando as interrelacións entre os contidos da economía e doutras 
disciplinas, como historia, matemáticas, etc. 

 Desenvolvemento de capacidades científicas e intelectuais de determinado nivel 
(rigor analítico, explicativo e interpretativo) 

 Funcionalidade: promover a proxección de contidos prácticos e a súa plicación ao 
contexto, a fin de garantir a función de aprendizaxe de dous xeitos: a  capacidade 
para novas aprendizaxes e a súa aplicación na vida cotiá. 

 Variedade metodolóxica, xa que o alumno aprende desde moi diversas fórmulas. 
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As estratexias metodolóxicas 
Entre as estratexias metodolóxicas destacamos as didácticas, de exposición e de 

investigación. A saber: 
 

 Estratexias didácticas 
Aplicaranse estratexias de ensino variadas, segundo os contidos a tratar, 

combinando estratexias de exposición e de investigación. 
 

 As estratexias de exposicións 
Os alumnos/-as presentarán oralmente, ou mediante textos, os coñecementos 

desenvolvidos. Ditas estratexias son axeitadas para a introdución de feitos e conceptos, e 
desenvolver enfoques escénicos, especialmente aqueles que esixen unha maior 
abstracción e requiren dun maior traballo teórico. 
Con todo, é desexable que a estratexia vaia acompañada pola realización de actividades 
complementarias que permitan a conexión de novos coñecementos con aqueles que xa 
posúen. 
 

 As estratexias de investigación 
Os alumnos/-as teñen que afrontar situacións problemáticas nas que teñen que 

usar conceptos, e aplicar procedementos e actitudes reflexivas coa fin de asimílalos de 
forma consistente. 
Estas estratexias tamén son moi útiles para a aprendizaxe e o desenvolvemento de 
hábitos, actitudes e valores. 

As técnicas de ensino que poden traducir esas estratexias son moi diferentes. Entre 
eaes, destacan polo seu interese as seguintes: 

 arefas sen unha solución clara, nas que son igualmente posibles e válidas diversas 
opción; é un xeito de facer pensar ao alumnos/-as sobre a complexidade dos 
problemas humanos e sociais, o carácter relativo e imperfecto das solucións para 
eles, e o carácter provisional do coñecemento humano. 

 Os estudos de casos como unha ferramenta para motivar ao estudo de fenómenos 
e procedementos xerais co obxecto de abordar o nexo de causalidade múltiple. 

 Os proxectos de investigación, permitiendo ao estudantes afrontar e resolver 
problemas con algunha autonomía, facer preguntas, e gañar experiencia na 
procura de investigación autónoma. Ademais, fornecen unha valiosa experiencia 
de traballo sobre disciplinas e coñecemento científico. 

A aprendizaxe significativa require, con todo, crear un clima que favoreza a autonomía 
do estudante na toma de decisións, a participación na organización do proceso de ensino-
aprendizaxe, a responsabilidade como membro pertencente a un grupo, a coordinación de 
intereses e a superación de calquera tipo de discriminación, entre outras cuestións. 

 
As actividades de aprendizaxe 

En calquera das estratexias de ensino adoptadas é esencia realizar actividades 
polos estudantes, sempre que cumpran os seguintes obxectivos: 

 Reforzar a comprensión dos conceptos. 
 Cimentar o traballo cos procedementos característicos do método científico. 
 Permitir unha dimensión práctica dos conceptos. 
 Fomentar actitudes que axuden a formación humana dos alumnos/as. 

 
Os criterios para a selección das actividades 

Entre os criterios adoptados destacamos os seguintes: 
 Desenvolver a capacidade dos alumnos/-as para aprender por si mesmos, 

utilizando diversas estratexias. 
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 Fornecer situacións que esixen unha intensa actividade mental e que permiten 
reflexionar sobre a aprendizaxe. 

 Casar á perfección cos contidos teóricos. 
 Plantexar unha formulación clara, de xeito que os alumnos/-as comprendan sen 

dificultade á tarefa a realizar. 
 Permitir a consolidación dos conceptos. 
 Apostar pola diversidade nos procedementos de traballo (textos, imaxes, gráficos, 

mapas), e desenvolvemento 
 de actitudes que contribúan ao desenvolvemento humano e a xestionar a 

diversidade na aula (con diferentes graos de dificultade). 
 Buscar a proxección práctica dos contidos, aplicando o coñecemento teórico á 

realidade. 
 Seleccionar actividades motivadoras e que conecten cos intereses dos estudantes, 

referíndose a temas actuais ou relacionados co seu contexto. 
 
Tipo de actividades 

Con base a estes criterios, as actividades planificadas responden a unha variedade 
categorizada do modo seguinte: 

 Actividades de aplicación: teñen como finalidade ir asimilando os conceptos. 
 Actividades de análise e comprensión: co obxecto de profundizar sobre os contidos 

abordados 
 Actividades de reflexión e debate: permiten afondar na temática abordada, 

reflexionar sobre diversos temas de actualidade e traballar contidos transversales. 
 Actividades en rede: que propician o uso das TIC e a busca activa de información 

na rede. 
 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR. 
Suxerimos usar os seguintes materiais: 
 Manual Fundamentos de Administración e Xestion, Francisco M. Pinilla Mas e 

outros. ISBN: 9788448612412. McGriwHill Education 
 Plataforma Educativa Dixital BlinkLearning. 
 Artigos de xornal. 
 Videos. 
 Presentacións. 
 Actividades complementarias. 
 Acceso á redes de información (Banco de España, INE, IGE, etc.). 
 
Se durante o presente curso, e debido as circunstancias sanitarias, requírese 

suspender a ensinanza presencial e pasar a un modelo de semipresencialidade ou 
totalmente virtual, empregarase para esta situación as seguintes ferramentas para o 
axeitado seguimento dos comtidos por parte do alumnado: 

 Plataforma Educativa Dixital BlinkLearning. 
 Cisco Webex Meeting (proporcionado pola Conselleria de Educación), servizo de 

video conferencia e plataforma dixital. 
 Google Meeting, Servizo de video-conferencia. 
 Google Drive. Aula virtual da Web do Instituto. 
Si a suspensión afecta a totalidade dun grupo, farase o seguimento a través das 

ferramentas anteriormente indicadas, no horario habitual do grupo. Se as circunstancias 
sanitarias afectan a un/unha alumno/a o a un grupo reducido dos mesmos, o seguimento 
farano o alumno a travel de Blinklearning e entregaráselle os exercicios a traves de 
GoogleDrive e a aula virtual do centro. 
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CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO. 
A avaliación, atenderá a unha dimensión orientadora que permita constatar o progreso 

do alumnado e o proceso 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. 

Con esta intención, recollerase información sobre os seguintes aspectos: 
 Avaliación inicial dos coñecementos do alumnado, para ter un punto de referencia 

sobre o que comparar a evolución do mesmo. 
 No traballo en grupo, as relacións cos/as compañeiros/as, a participación e a 

asunción de responsabilidades. 
 A participación nas clases. 
 Exposición oral de temas ou participación nos debates; dominio da linguaxe 

económica. 
 Habilidade na construción de gráficas e cadros. 
 Comprensión de conceptos abstractos. 
 Capacidade de aplicación dos conceptos aprendidos a situacións novas. 
 Seguemento do caderno das prácticas. 
 Probas escritas, que recollerán aspectos teóricos e prácticos. 
 Manexo de bibliografía. 
 Interese e inquedanza por aprender. 
 Autoavaliación. 

 
Probas escritas 
Unha no mes de maio. 
 
Traballos/Exercicios de investigación 
Dous por avaliación. 
 
Sistemas de puntuación 

Tanto nas probas escritas, coma nos traballos a desenvolver, terase en conta, 
ademais dos contidos requiridos, a corrección na expresión e na ortografía. A tal efecto, 
penalizarase a falta de expresión/ortográfica 0,25 puntos sobre a cualificación final. 

 
Cálculo das cualificacións 

Para obter unha cualificación positiva en cada avaliación, cómpre superar os dous 
traballos de investigación realizados. 

Existe a posibilidade de compensación entre a cualificación dun e outro cando o 
traballo de investigación acade unha puntuación de 4 e na outra un 6, como mínimo. A 
realización dos traballos, é condición necesaria para obter cualificación positiva en cada 
avaliación pero non suficiente. Así as cousas, a cualificación final de cada avaliación, 
obterase como media aritmética ponderada das cualificacións positivas dos traballos e as 
actividades de aula, atribuíndo unha ponderación do 80% aos primeiros e do 20% aos 
segundos. 
 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE. 
INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN. 
Os sistemas de avaliación son múltiples pero, en calquera caso, deben estar presentes 

as seguintes actividades: 
 Actividades conceptuais: nelas os alumnos/-as van traballar progresivamente as 

ideas desenvolvidas na clase con anterioridade. 
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 Actividades metodolóxicas: como, por exemplo, a selección e obtención de 
información, estruturación, análise de datos, resolución de problemas, etc. 

 Actividades de conexión: nas que se fai fincapé entre os conceptos económicos 
estudados e a sociedade. 

 
Deste xeito, cómpre recorrer á: 

 Actividades de debate. 
 Actividades orais. 
 Ensaios da proba obxectiva. 
 Proba obxectiva escrita: cuestións nas que se teñen que xustificar as respostas, e 

resolución de problemas. 
 Actividades de busca de información en Internet. 

 

ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 
Ao inicio do curso presentarase ao alumnado os traballos a realizar. Farase unha 

reunión de seguimento ao mes. A avaliación concretarase na cualificación dos traballos 
realizados por avaliación. Se o alumno/-a non supera a materia, terá a oportunidade de 
recuperar nunha proba final consistente nun exame de 10 preguntas curtas, de 1 punto 
cada unha. 
 

ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO 

ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS 

MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO. 
No caso da materia de Economía non é necesario acreditar coñecementos previos, 

aínda que sí se fará un test inicial de autoavaliación. 
 

DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 

QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 

1. Procedementos de avaliación inicial. 
 A proba realizarase a segunda semana de setembro. 
 Consistirá nunha proba tipo test na que o alumnado amosará os seus 

coñecementos previos sobre Economía. 
 Os resultados servirán para adaptar o proceso de ensinanza-aprendizaxe pero non 

terán consecuencias académicas para o alumnado. 

2. Procedemento avaliación continua. 
 Os traballos de investigación ponderan un 80% da nota final da avaliación. 
 20% restante corresponde ao traballo en clase (un 10% traballo individual e outro 

10% traballo en grupo, se fose posible e as circunstancias da COVID-19 o 
permitan). 

 Para a terceira avaliación o que se esixe será un único traballo de creación e a 
presentación do mesmo (si é posible na aula, atendendo aos protocolos COVID-19), 
consistente nun plan/proxecto de Empresa, que se empezará a desenrolar no 
segundo trimestre. Vaise a considerar a posibilidade de que tipo traballo final 
poida facerse de xeito colaborativo. Se persite a situación derviada da COVID-19, 
valorarase a opción de que dito traballo colaborativo poida facerde de xeito virtual, 
utilizando medios virtuais e telemáticos. 

3. Procedemento avaliación final. 
O alumnado que non supere algunha das avaliacións trimestrais, poderá 

presentarse a un exame final, no que terá a oportunidade de recuperar a parte suspensa. A 
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proba consistirá nun exame de 10/20 preguntas de 1/0,5 punto cada unha. Nesta proba 
avaliaránse os estándares que esixen un grao de consecución do 100%. 

4. Procedemento de avaliación extraordinaria. 
A avaliación extraordinaria consistirá nunha proba escrita de 10/20 preguntas de 

1/0,5 punto cada unha na que se avaliarán os estándares que esixen un grao de conseción 
do 100%. 

 

5. Outras avaliacións. 
 
1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente. Escala 
Indicadores de logro). Proceso de ensino: 1 2 3 4 
1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?     
2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?     
3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?     
4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?     
5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?     
6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?     
7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?     
8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con 
NEAE? 

    

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?     
10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?     
11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?     
12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do 
grupo? 

    

 
 
 
 
Práctica docente: 1 2 3 4 
1.- Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado     
2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?     
3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade     
4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos 
con NEAE? 

    

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a 
tratar? 

    

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?     
7.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e 
expresión oral? 

    

8.- Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe     
9.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?     
10.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das 
probas/exames,etc? 

    

11.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, 
etc? 

    

12.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus 
fallos? 

    

13.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do 
profesorado? 

    

14.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?     
15.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares     
16.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación,.. ? 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE NO PRESENTE CURSO 
Un dos principios básicos que debe ter en conta a intervención educativa é a 

identificación das necesidades específicas do alumnado. O proceso de ensino debe 
adaptarse ás motivación, intereses e habilidades do estudante. 

Tendo en conta os diferentes estilos de aprendizaxe dos alumnos/-as é imprescindible 
adoptar as medidas axeitadas para xestionar esta diversidade. Hai alumnos-as reflexivos e 
outros impulsivos (responden rápidamente); alumnos/-as analíticos e sintéticos (abordan 
os temas globlamente); uns precisan traballar durante un período longo e outros necesitan 
pausas; algún teñens que ser continuamente reforzados e outros non; hainos que prefiren 
traballar sós, e outros prefiren traballar en grupo (pequeno ou grande). Responder a esta 
diversidade non é doado, pero sí necesario, xa que o obxectivo final de calquera proceso 
educativo é facer que os alumnos/-as acaden os seus obxectivos exitosamente.  

 
Como actividades de detección de coñecementos previo usaremos: 
 Actividades de discusión e de preguntas e respostas sobre o tema presentado polo 

profesor/-a, coa fin de facilitar do onde parte a idea. 
 Revisión dos conceptos xa vistos con anterioridade, e que sexan necesarios para a 

comprensión da unidade, observando lagoas ou problemas atopados. 
 Introdución de cada aspecto lingüístico, sempre que sexa posible, adaptándoo á 

linguaxe do alumno/-a. 
Como actividades de consolidación recomendamos: 
 Facer exercicios adecuados, en número suficiente e variados, coa fin de consolidar 

os contidos lingüísticos, culturais e léxicos estudados na unidade. 
 Tamén teremos en conta as distintas formas de agrupamento dos alumnos/as, e a 

súa distribución na clase. 
Asemade, comprender o proceso educativo como unha oportunidade para o 

desenvolvemento comunicativo é de gran importancia, tendo en conta o traballo en 
equipo, recurso que aplicaremos dependendo das actividades que realicen, concretamente 
na pequena investigación ou actividades de discusión, pois cremos que a posta en común 
de ideas e conceptos individuais xera interese creativo e dinámico nos estudantes. 

Con todo, é imprescindible contar con outras actividades para o traballo persoal e 
individual; en particular, ás actividades de síntese e comprensión. 
Nós, polo tanto, desenvolveremos o tratamento da diversidade no ensino medio de dúas 
formas: 
1. A atención á diversidade nos contidos da programación, presentándoos en dúas fases: 
información xeral e información 
básica. 
2. A atención á diversidade nas actividades de programación. As actividades son un 
excelente medio para abordar a diferenzas individuais dos alumnos/-as. A variedade e 
abundancia de actividades con diferentes niveis de dificultade permiten a adaptación, 
como xa dixemos, ás distintas competencias, intereses e motivacións. 

Para o alumnado repetidor confeccionaránse actividades específicas que axuden á 
comprensión e recuperación da materia. 
Como medida curricular, o alumnado enviado á aula de convivencia irá coas tarefas 
precisas para a súa realización no tempo que pase en dita aula. As actividades serán 
entregadas ao profesor da materia de Economía que procederá á súa corrección. 
 

CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO 

CURSO QUE CORRESPONDA. 
A vinculación dos contidos programados, coa educación moral, cívico-tributaria, para a 

paz, para o consumo, medioambiental e de igualdade entre os sexos, materialízase a través 
do fomento de actitudes como: 
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 Interese e curiosidade por coñecer as características diferenciais dos distintos 
sistemas económicos recoñecendo os valores que subxacen nos diferentes 
sistemas dos distintos países e áreas económicas. 

 Valoración da cooperación económica entre áreas de distinto desenvolvemento 
económico e dun crecemento e repartición máis equitativa da riqueza económica, 
como instrumentos básicos para o fortalecemento da paz entre os pobos e para un 
futuro mellor. 

 Actitude aberta ante o desenvolvemento científico e tecnolóxico da sociedade 
actual e valoración crítica das súas repercusións sobre o medio ambiente, o 
emprego, o crecemento etc., facendo unha especial referencia ao caso galego. 

 Curiosidade por analizar os factores que explican o crecemento económico e as 
causas que propician a desigual distribución da riqueza, así como as solucións e 
alternativas para unha máis adecuada aos valores de solidariedade e igualdade. 

 Valoración crítica dos prexuízos sexistas existentes na publicidade. 
 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS 

POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO. 
Visita a unha empresa da contorna, si é  posible e o permite a situación sanitaria derivada 
da COVID-19. 
 

MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 
 
Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica     
Indicadores de Logro. Escala 1 2 3 4 
1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?     
2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?     
3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e 
temporalización? 

    

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?     
5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     
6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas     
7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a 
materia? 

    

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?     
9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?     
10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?     
11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?     
12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?     
13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?     
14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?     
15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?     
16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?     
17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de 
coñecementos previos? 

    

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.     
19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación     
20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?     
21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?     
22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?     



 124 

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?     
24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?     
25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?     
26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?     
27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?     
28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e 
instrumentos? 

    

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do 
D.86/15) 

    

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso     
31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?     
32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?     

 
 
 
 
 
 
 
Datos  do departamento: 
 

Materia Cursos Grupos Profesor/a 

Economía  (3h/semanas). 4º ESO 2 Enrique Eiros 
Rodríguez 

Economía (4h/semanas) 1º Bacharelato 1  
Jesús Manuel Alonso 
Míguez 

Economía da empresa 
(4h/semanas). 

2º Bacharelato 2 

Fundamentos de  
Administración e Xestión 
(3h/semanas). 

2º Bacharelato 2 

 
 
En O Porriño, a 20 de outubro de 2020 
 
 
 
O Xefe do Departamento 
 
Jesús M. Alonso Míguez 
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3. ANEXOS 
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ANEXO I: ESO (ENSIO SECUNDARIO OBRIGATORIO). 
Propoñemos aquí algunhas ferramentas para a avaliación de desempeños competenciais, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe. Unhas serán 

para o desenvolvemento común de competencias en todas as áreas; outras, para a avaliación das aprendizaxes concretas postas en práctica nas distintas materias. 
 
FERRAMENTAS COMÚNS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAL RÚBRICA PARA UNHA EXPOSICIÓN ORAL 
 
 4 3 2 1 

EXPRESIÓN 

Fala coa velocidade adecuada e 
fai as pausas convenientes 
durante a intervención. 

Fala coa velocidade adecuada, 
pero non fai todas as pausas 
convenientes. 

Fala coa velocidade adecuada en 
xeral, aínda que demasiado 
rápido ás veces, e non fai as 
pausas convenientes. 

Fala demasiado rápido e non fai 
ningunha pausa durante a 
intervención. 

Vocaliza e pronuncia con 
claridade ao longo de toda a súa 
intervención. 

Vocaliza e pronuncia con 
claridade en case toda a súa 
intervención. 

Vocaliza e pronuncia con 
claridade só nalgúns momentos 
da súa intervención. 

Non vocaliza nin pronuncia 
correctamente, polo que non se 
entende o que di. 

Exprésase con fluidez verbal, 
modula a voz e utiliza un volume 
adecuado. 

Exprésase con fluidez verbal e 
modula a voz, pero non sempre 
utiliza un volume adecuado. 

Exprésase con fluidez verbal en 
ocasións, pero non modula a voz 
nin utiliza un volume adecuado. 

Non se expresa con fluidez verbal, 
nin modula a voz, 
nin utiliza un volume adecuado. 

Mantén o contacto visual coa 
audiencia durante a exposición, 
mostrando seguridade e 
confianza. 

Mantén o contacto visual coa 
audiencia, aínda que, nalgunha 
ocasión, só mira a unha sección, 
mostrando unha lixeira 
inseguridade e falta de confianza. 

Mantén o contacto visual só 
cunha pequena parte da 
audiencia, dando frecuentes 
mostras de inseguridade 
e de falta de confianza. 

Non mantén o contacto visual coa 
audiencia mostrando unha 
absoluta falta de seguridade e de 
confianza. 

CONTIDO 

Demostra que está ben 
documentado sobre o tema, 
achegando información e datos, e 
ofrecendo explicacións ampliadas 
propias e interesantes. 

Demostra estar documentado 
sobre o tema, do que achega 
bastantes datos e explicacións. 

Demostra que ten algún 
coñecemento do tema, achegando 
algúns datos e explicacións. 

Demostra non ter ningún 
coñecemento sobre o tema e non 
achega datos nin explicacións. 

VOCABULARIO 
Usa un vocabulario rico e 
adecuado durante toda a 
exposición. 

Usa un vocabulario rico e 
adecuado en case toda a 
exposición. 

Usa un vocabulario básico 
adecuado en case toda a 
exposición. 

Usa un vocabulario pobre e non 
adecuado durante toda a 
exposición. 

ORGANIZACIÓN 
E SECUENCIACIÓN 

Presenta a información de xeito 
organizado e secuenciada de 
forma lóxica. 

Presenta case toda a información 
de xeito organizado e 
secuenciada de forma lóxica. 

Presenta só algunha parte da 
exposición de xeito organizado e 
secuenciada de forma lóxica. 

Presenta a información de xeito 
desorganizado e sen unha 
secuenciación lóxica. 

INTERACCIÓN 

Interacciona e empatiza coa 
audiencia, mantendo a súa 
atención co uso de diferentes 
técnicas (fai preguntas e bromas, 

Interacciona coa audiencia, 
mantendo a súa atención co uso 
de diferentes técnicas na maior 
parte da exposición. 

Interacciona esporadicamente 
coa audiencia, utilizando en raras 
ocasións algunha técnica, ao 
longo da exposición. 

Non interacciona coa audiencia 
en ningún momento da 
exposición. 
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achega experiencias, emprega 
estratexias...) ao longo de toda a 
exposición. 

TEMPO 

Realiza a exposición no tempo 
previsto, cunha adecuada 
distribución do tempo. 

Realiza a exposición no tempo 
previsto, pero precipita o seu 
final ou atrásao para axustar a 
distribución do tempo. 

Non realiza a exposición no 
tempo previsto, ben por exceso 
ou ben por defecto, cunha 
distribución do tempo pouco 
adecuada. 

Non realiza a exposición no 
tempo previsto, ben por exceso 
ou ben por defecto, cunha 
distribución do tempo totalmente 
inadecuada. 

MATERIAIS 
DE APOIO 

Enriquece toda a exposición con 
diferentes recursos visuais (fotos, 
diagramas, mapas, debuxos...) e 
tecnolóxicos. 

Enriquece unha gran parte da 
exposición con diferentes 
recursos visuais (fotos, 
diagramas, mapas, debuxos...) e 
tecnolóxicos. 

Enriquece algunha parte da 
exposición con algún recurso 
visual ou tecnolóxico. 

Non utiliza ningún recurso visual 
nin tecnolóxico no 
desenvolvemento da exposición. 

LINGUAXE XESTUAL 
E CORPORAL 

Fai uso da linguaxe xestual e 
corporal de forma adecuada e 
necesaria, para apoiar e 
reforzar a presentación. 

Fai uso da linguaxe xestual e 
corporal de forma case 
sempre adecuada, aínda que, 
nalgunha ocasión, innecesaria. 

Fai uso da linguaxe xestual e 
corporal de forma adecuada 
só nalgúns momentos e, a 
miúdo, de forma innecesaria. 

Non fai uso da linguaxe 
xestual e corporal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCALA PARA OS MAPAS CONCEPTUAIS. 
 

4 3 2 1 
Moi ben Ben Regular Mal 
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ASPECTOS 

 
 

AUTOAVALIACIÓN 

COAVALIACIÓN COMENTARIOS 
(Para destacar ou mellorar) 

COMPAÑEIRO / 
COMPAÑEIRA 1 

COMPAÑEIRO / 
COMPAÑEIRA 

2 

COMPAÑEIRO / 
COMPAÑEIRA 3 

 
PROPIA 

 
COMPAÑEIROS 

 

Todos os conceptos e os contidos 
clave aparecen no mapa. 

       

Todos os conceptos e os contidos 
están expresados de forma clara e 
precisa no mapa. 

       

Inclúe exemplos dos diferentes 
conceptos e contidos. 

       

Engade outros conceptos e contidos 
que enriquecen os clave. 

       

Coloca os conceptos e os contidos de 
forma xerárquica, e ordénaos de 
xeito claro e lóxico. 

       

Relaciona e conecta os conceptos 
adecuadamente, e utiliza  lementos 
gráficos (frechas, símbolos...) e  
Conectores ou palabras de enlace. 

       

Presenta o mapa de forma atractiva, 
creativa e orixinal. 

       

Presenta unha ortografía correcta.        

Presenta limpeza no mapa 
conceptual. 

       

 
 
 



 129 

RÚBRICA PARA TRABALLOS ESCRITOS (Á MAN OU NO ORDENADOR) 
 

 4 3 2 1 

ESTRUTURA 

O traballo contén todas as partes 
que debe ter a súa estrutura 
(portada, índice, introdución, corpo, 
conclusión, bibliografía...). 

Falta algunha das partes da 
estrutura do traballo. 

Faltan varias partes da estrutura 
do traballo. 

O traballo só consta dunha ou 
dúas partes da estrutura. 

ORGANIZACIÓN 
E SECUENCIACIÓN 

A presentación das ideas está 
organizada e segue unha secuencia 
lóxica que facilita a lectura. A 
estrutura está ben secuenciada. 

A presentación das ideas está 
organizada e segue unha 
secuencia lóxica que facilita a 
lectura. A estrutura ten algún 
erro de secuenciación. 

A presentación das ideas non 
sempre está organizada nin segue 
unha secuencia lóxica, o que 
dificulta a lectura. A estrutura ten 
varios erros de secuenciación. 

A presentación das ideas está 
desorganizada e non segue unha 
secuencia lóxica, o que dificulta a 
lectura. A estrutura carece de 
secuenciación. 

CONTIDO 

O texto mostra un excelente 
coñecemento do tema, un 
desenvolvemento completo dos 
seus diversos aspectos e das ideas, 
unha elaboración propia da 
información e mencións ás fontes 
de onde se obtivo. 

O texto mostra un bo 
coñecemento do tema, un 
desenvolvemento bo dos seus 
diversos aspectos e das ideas, e 
unha razoable elaboración propia 
da información, aínda que sen 
mencións ás fontes de 
onde se obtivo. 

O texto mostra un regular 
coñecemento do tema, un 
desenvolvemento limitado dos 
seus diversos aspectos e das 
ideas, unha presentación da 
información literal, sen 
elaboración propia, e sen 
mencións ás fontes de onde se 
obtivo. 

O texto mostra un pobre 
coñecemento do tema e un 
desenvolvemento inadecuado dos 
diversos aspectos e ideas, que 
non fan referencia ao tema 
proposto. 

VOCABULARIO 

Utilízase un vocabulario xeral 
preciso, adecuado e variado, e faise 
uso dun vocabulario específico do 
tema tratado. 

Utilízase case sempre un 
vocabulario xeral preciso, 
adecuado e variado, e un 
vocabulario específico do tema 
tratado, pero cométese algún 
erro. 

Utilízase un vocabulario xeral 
adecuado, pero moi básico, e faise 
un uso moi limitado do 
vocabulario específico do tema 
tratado. 

O vocabulario xeral é inadecuado 
e pobre, e non se fai uso dun 
vocabulario específico do tema 
tratado. 

GRAMÁTICA 

Obsérvase un uso variado e 
adecuado de estruturas gramaticais 
complexas, sen erros. 

Obsérvase un uso variado e 
adecuado de estruturas 
gramaticais complexas, pero 
aprécianse algún erros. 

Non se fai uso de estruturas 
gramaticais complexas, senón 
simples, e aprécianse algúns 
erros. 

Faise un uso incorrecto das 
estruturas gramaticais e 
aprécianse moitos erros. 

ORTOGRAFÍA Non comete ningún erro 
ortográfico. 

Comete un ou dous erros 
ortográficos. 

Comete entre tres e cinco erros 
ortográficos. 

Comete máis de cinco erros 
ortográficos. 

PRESENTACIÓN 

A presentación do traballo é 
esmerada, coidada e atractiva, e 
inclúe recursos visuais (fotografías, 
gráficos...). 

A maior parte da presentación do 
traballo é esmerada, coidada e 
atractiva, e inclúe recursos 
visuais (fotografías, gráficos...). 

A maior parte da presentación do 
traballo é esmerada e coidada, 
pero non é atractiva e inclúe 
algún recurso visual (fotografía, 
gráfico...). 

A presentación do traballo non é 
esmerada, é descoidada e non 
resulta atractiva, e non inclúe 
recursos visuais. 
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ENTREGA 
Cumpre o prazo establecido para a 
entrega do traballo. 

Atrásase na entrega do traballo, 
pero faino no mesmo día do 
prazo establecido. 

Atrásase na entrega do traballo 
un ou varios días despois do 
prazo establecido. 

Non entrega o traballo no prazo 
establecido. 

 
 
 
 
REXISTRO PARA UN DEBATE. 
 

ASPECTO SI NON POR QUE DIS ISO? QUE PODERÍAS FACER PARA 
MELLORAR? 

Busco información en diferentes medios para argumentar e defender o 
contido do tema proposto para o debate. 

    

Argumento con información relacionada co tema do debate.     

Todos os contraargumentos que realizo son concretos, significativos, 
enérxicos e convincentes. 

    

Presento a información de forma clara, concreta e detallada.     

Manteño a atención dos demais facendo un uso adecuado dos xestos, 
establecendo contacto visual, empregando un bo ton de voz e 
mostrando entusiasmo. 

    

Respecto as quendas de palabra para falar.     

Respecto os tempos asignados para falar.     

Utilizo unha linguaxe apropiada, correcta, enérxica e clara.     

Escoito con atención os demais.     

Respecto as opinións e os puntos de vista dos demais.     

Tomo nota, durante o debate, dos aspectos que me chamaron a 
atención. 

    

Convenzo as outras persoas para que adopten o meu punto de vista 
sobre o que se debate. 

    

Acepto cambiar de punto de vista sobre o que se debate.     

Ao final do debate, saco conclusións e comunícoas.     
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RÚBRICA PARA O TRABALLO COOPERATIVO. 
 

 4 3 2 1 

 
 
PARTICIPACIÓN 

Participa de forma activa e 
autónoma, achegando ideas 
propias e, en todo momento, 
escoitando, valorando e 
respectando as dos demais, así 
como animándoos, 
axudándoos e realizando 
críticas construtivas. 

Participa de forma activa e 
autónoma, achegando 
algunhas ideas propias e, en 
moitas ocasións, escoitando, 
valorando e respectando as 
dos demais, así como 
animándoos, axudándoos e 
realizando críticas 
construtivas. 

Participa de forma activa se o 
tema é do seu interese, 
achegando algunha idea 
propia e escoitando, 
valorando e respectando as 
dos demais, así como 
animándoos e axudándoos, 
sempre que llo pidan. 

Non participa de forma 
activa. 

 
 
RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL 

Sempre realiza as actividades 
que se lle encomendan no 
grupo, sen relaxarse nin se 
extralimitar, e leva os 
materiais ou recursos 
necesarios que se lle encargan 
para realizar as tarefas. 

Case sempre realiza as 
actividades que se lle 
encomendan no grupo e 
algunha vez se esquece de 
levar os materiais ou recursos 
necesarios que se lle encargan 
para realizar as tarefas. 

Realiza só algunhas das 
actividades que se lle 
encomendan no grupo e non 
leva os materiais ou recursos 
necesarios que se lle encargan 
para realizar as tarefas. 

Non realiza as actividades que 
se lle encomendan no grupo e 
non leva os materiais ou 
recursos necesarios que se lle 
encargan para realizar as 
tarefas. 

 
INTERACCIÓN 

Relaciónase e interacciona cos 
integrantes do grupo, 
independentemente da súa 
relación amigable, para o 
desenvolvemento das tarefas 
e a consecución dos 
obxectivos propostos. 

Non se relaciona nin 
interacciona coa totalidade 
dos integrantes do grupo, a 
pesar de que a finalidade sexa 
o desenvolvemento das 
tarefas e a consecución dos 
obxectivos propostos. 

Só se relaciona cos integrantes 
do grupo que lle son afíns e 
interacciona con eles só 
nalgunhas ocasións. 

Non se relaciona nin 
interacciona cos integrantes 
do grupo; só quere traballar 
de forma individual. 

 
RESOLUCIÓN DE CONFLITOS 

Resolve os conflitos que se 
presentan no grupo de forma 
autónoma, valéndose de 
estratexias ou técnicas, co fin 
de contribuír ao bo ambiente. 

Resolve os conflitos que se 
presentan no grupo, pero con 
algunha axuda, valéndose de 
estratexias ou técnicas, co fin 
de contribuír ao bo ambiente. 

Resolve nalgunha ocasión os 
conflitos que se presentan no 
grupo, con axuda e con 
insistencia se se lle pide e se 
se lle proporciona alguna 
estratexia ou técnica. 

Non resolve os conflitos que 
se presentan no grupo e, 
incluso, créaos. 

 
RESPECTO DAS NORMAS 

Coñece e respecta as normas 
que se estableceron para o bo 
funcionamento do grupo. 

Coñece as normas que se 
estableceron para o bo 
funcionamento do grupo e 
respecta case todas. 

Coñece as normas que se 
estableceron para o bo 
funcionamento do grupo, pero 
só respecta algunhas delas. 

Coñece parcialmente ou non 
coñece as normas que se 
estableceron para o bo 
funcionamento do grupo e non 
as respecta. 
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ROL NO GRUPO 

Desempeña correctamente o 
rol asignado dentro do grupo, 
cumprindo con todas as 
funcións que se describen nel. 

Desempeña correctamente o 
rol asignado dentro do grupo, 
pero non cumpre todas as 
funcións que se describen nel, 
ou cúmpreas con algún erro. 

Desempeña o rol asignado e 
realiza algunha das funcións 
descritas nel, pero atendendo 
só ao seu interese persoal. 

Non desempeña o rol asignado 
dentro do grupo ou faino de 
forma incorrecta. 

 
 
AVALIACIÓN / REFLEXIÓN 

Participa na avaliación do 
grupo ou na reflexión sobre el, 
coñecendo os aspectos que se 
avalían ou sobre os que se 
reflxiona, facendo 
consideracións críticas e 
propostas de mellora para 
seguir crecendo como grupo. 

Participa na avaliación do 
grupo ou na reflexión sobre el, 
coñecendo os aspectos que se 
avalían ou sobre os que se 
reflexiona, facendo 
consideracións críticas, pero 
non achegando propostas de 
mellora. 

Participa algunhas veces na 
avaliación do grupo ou na 
reflexión sobre el, coñecendo 
os aspectos que se avalían ou 
sobre os que se reflexiona, 
pero sen facer consideracións 
críticas e sen ser realista 
nalgúns deses aspectos nin 
achegar propostas de mellora. 

Non participa na avaliación do 
grupo ou na reflexión sobre el, 
non achega consideracións 
críticas nin propostas de 
mellora. 

 

 

REXISTRO PARA AVALIAR TEXTOS ESCRITOS. 
 

 
ALUMNOS/AS. 

O texto 
desenvolve o 
tema de forma 
detallada, 
Achegando a 
información 
necesaria. 

O texto presenta 
coherencia 
e mostra as ideas 
principais e as 
secundarias. 

O texto está 
Cohesionado, 
estruturado en 
parágrafos e coas 
ideas 
relacionadas 
entre si. 

O texto é 
adecuado, cun 
rexistro 
lingüístico que 
se adapta á 
situación 
comunicativa. 

O texto é 
totalmente 
lexible. 

O texto non contén 
ningún erro 
ortográfico. 

A presentación do texto é 
limpa, con marxes e coas 
partes de que consta 
perfectamente 
delimitadas. 

Observaciones 

 SI NO SI NO SI NO Si NO SI NO SI NO SI NO  

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

ESCALA PARA A BUSCA DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DAS TIC. 

Comentado [JA1]:  
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S Sempre 

CS Case sempre 

AV Ás veces 

N Nunca 

 
 
 
ASPECTOS 

 
S 

 
CS 

 
AV 

 
N 

QUE PODEMOS 
FACER PARA 
MELLORAR? POR 
QUE? 

Busco información utilizando diferentes fontes de 
información e consulta. 

     

Encontro a información que busco.      

Cando non encontro a información que busco,  modifico 
os criterios de busca: amplío, especifico ou redefino os 
criterios. 

     

Accedo á información a través das páxinas web en 
diferentes soportes e formatos. 

     

Gardo a información que vou encontrando nun 
documento ou nunha carpeta. 

     

Avalío a información encontrada e gardada, 
comparándoa e analizándoa de forma crítica. 

     

Selecciono a información significativa con respecto ao 
tema, é dicir, útil, relevante e fiable. 

     

Cito a fonte de onde provén a información.      
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RÚBRICA PARA O TRABALLO INDIVIDUAL E AUTÓNOMO 
 4 3 2 1 

 
SEGURIDADE 

Afronta todas as tarefas que ten 
que realizar con seguridade. 

Case sempre afronta as tarefas con 
seguridade, aínda que nalgunha 
ocasión o fai con certo grao de 
inseguridade. 

Case sempre afronta as tarefas 
con inseguridade, exceptuando 
alguna delas. 

Mostra inseguridade na 
realización das tarefas. 

 
ATENCIÓN 

Focaliza a súa atención na tarefa 
ou actividade que está a 
realizar, sen necesidade de 
supervisión. 

Pon atención á tarefa ou actividade 
que está a realizar, pero nalgunha 
ocasión necesita supervisión para 
volver focalizar a súa atención. 

Case sempre necesita supervisión 
para centrarse na tarefa ou 
actividade que está a realizar. 

Sempre mostra 
distracción na tarefa ou 
actividade que está a 
realizar. 

 
RECURSOS PERSOAIS 

Sempre fai uso dos seus 
recursos persoais para o 
desenvolvemento das 
actividades e as tarefas 
propostas. 

A maioría das veces fai uso dos seus 
recursos persoais para o 
desenvolvemento das actividades e 
as tarefas propostas. 

Ás veces fai uso dos seus recursos 
persoais para o desenvolvemento 
das actividades ou as tarefas 
propostas. 

Nunca fai uso dos seus 
recursos persoais para 
o desenvolvemento das 
actividades e as tarefas 
propostas. 

 
SATISFACCIÓN 

Sempre mostra satisfacción na 
realización das tarefas ou 
actividades, ou coas propostas 
de ideas. 

Case sempre mostra satisfacción na 
realización das tarefas ou 
actividades, ou coas propostas de 
ideas. 

Só nalgunhas ocasións mostra 
satisfacción na realización das 
tarefas ou actividades, ou coas 
propostas de ideas. 

Sempre mostra 
insatisfacción na 
realización das tarefas 
ou actividades, ou coas 
propostas de ideas. 

 
PRAZOS / ENTREGA 

Cumpre sempre os prazos 
marcados para realizar todas as 
tarefas ou actividades 
solicitadas. 

Cumpre case sempre os prazos 
marcados para realizar as tarefas 
ou actividades solicitadas. 

Case nunca cumpre os prazos 
marcados para realizar as tarefas 
ou actividades solicitadas. 

Incumpre sempre os 
prazos marcados para 
realizar as tarefas ou 
actividades solicitadas. 

 
AVALIACIÓN 

Analiza e avalía o traballo 
realizado e fai propostas de 
mellora cando corresponde, de 
forma crítica e realista. 

Analiza e avalía o traballo realizado 
de forma crítica e realista case 
sempre; non sempre fai propostas 
de mellora. 

Analiza e avalía o traballo 
realizado só nalgunhas ocasións, 
e non o fai da forma crítica e 
realista esperable; tampouco fai 
propostas de mellora. 

Non analiza, nin avalía, 
nin fai propostasde 
mellora sobre o traballo 
realizado. 
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ESCALA PARA A COMPRENSIÓN DUN TEXTO, UN ARTIGO... 
 

MB Moi ben 

B Ben 

R Regular 

M Mal 

 

 
ASPECTOS 

 
MB 

 
B 

 
R  

 
M 

 
Proposta de Mellora 

Anticipa ou predí de que pode tratar o texto a partir do título.      

Extrae información específica e explícita do texto.      

Identifica as ideas principais e as secundarias.      

Explica de que trata o texto.      

Elabora un resumo a partir da información relevante.      

Sitúa en que parte do texto se encontra a información requirida.      

Relaciona o texto con gráficos ou debuxos.      

Fai preguntas sobre o lido.      
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RÚBRICA PARA O DESEÑO DE PRESENTACIÓNS MULTIMEDIA. 
 

 4 3 2 1 

 
FONDO / EQUIPOS 

En toda a presentación usa fondos 
de diapositivas orixinais propios, 
en lugar de equipos xa 
deseñados. 

En case toda a presentación usa 
fondos de diapositivas orixinais 
propios; nalgunhas utiliza equipos xa 
deseñados. 

Nalgunhas diapositivas usa 
fondos de diapositivas orixinais 
propios; na maior parte utiliza 
equipos xa deseñados. 

Sempre utiliza equipos xa 
deseñados para os fondos de 
diapositivas. 

 
FONTE 

Ao longo da presentación utiliza 
un tipo de fonte lexible e un tamaño 
de letra adecuado. 

Nalgunha diapositiva utiliza un tipo 
de fonte pouco lexible ou un tamaño 
de letra inadecuado. 

Na maior parte das diapositivas 
utiliza un tipo de fonte pouco 
lexible ou un tamaño de letra 
inadecuado. 

Ao longo da presentación utiliza 
un tipo de fonte pouco lexible ou 
un tamaño de letra inadecuado. 

 
COR 

Utiliza fondos que contrasten co 
texto (escuro-claro). Fai unha boa 
combinación de cores ao longo de 
toda a presentación, acorde coa 
temática que se estea a tratar. 

Non utiliza, nalgunha diapositiva, 
fondos que contrasten co texto, 
dificultando a lexibilidade, ou non fai 
unha boa combinación de cores, ou 
estes non se relacionan coa temática 
que se estea a tratar. 

Non utiliza, en varias 
diapositivas, fondos que 
contrasten co texto, dificultando 
a lexibilidade, ou non fai unha boa 
combinación de cores, ou estes 
non se relacionan coa temática 
que se estea a tratar. 

Non utiliza, en moitas 
diapositivas, fondos que 
contrasten co texto, dificultando a 
lexibilidade, ou non fai unha boa 
combinación de cores, ou 
estes non se relacionan coa 
temática que se estea a tratar. 

 
ELEMENTOS 
MULTIMEDIA 

Utiliza, ao longo de toda a 
presentación, diversidade de 
imaxes, animacións, vídeos e 
audios, todos eles relacionados coa 
temática. 

Utiliza, en case toda a presentación, 
diversidade de imaxes, animacións, 
vídeos ou audios; nalgunhas 
diapositivas, non se relacionan coa 
temática. 

Utiliza, nalgunhas diapositivas da 
presentación, imaxes, animacións, 
vídeos ou audios; algúns destes 
elementos están repetidos ou non 
se relacionan coa temática. 

Non utiliza imaxes, animacións, 
vídeos ou audios na presentación. 

 
CONTIDO 

O contido presentado expón o tema 
proposto de forma profunda e 
ampliada, e cun tratamento 
variado. 

O contido presentado expón o tema 
proposto de forma profunda e 
ampliada, e cun tratamento variado; 
nalgunha ocasión, hai algún erro ou 
falta alguna información relevante. 

Gran parte do contido presentado 
é pobre; hai erros ou faltan 
información relevantes. 

O contido presentado é pobre e 
non expón correctamente o tema 
proposto. 

 
ORGANIZACIÓN DA 
INFORMACIÓN 

Toda a información está organizada 
de xeito claro e lóxico. 

A maior parte da información está 
organizada de forma clara e lóxica; 
algunha diapositiva parece fóra de 
lugar. 

Só ocasionalmente a información 
está organizada de forma clara e 
lóxica. 

A información aparece dispersa e 
sen organización. 

 
CANTIDADE DE 
INFORMACIÓN 

As diapositivas non están saturadas 
de información. 

Algunha diapositiva está saturada de 
información. 

Case todas as diapositivas están 
saturadas 
de información. 

As diapositivas están saturadas 
de información. 
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DIARIO REFLEXIVO SOBRE O PROCESO DE APRENDIZAXE DUNHA SESIÓN, UNHA UNIDADE DIDÁCTICA, UN PROXECTO... 
 

¿Sobre que traballaches?  

¿Que fixeches? 
 
 

 

¿Como o fixeches? 
 
 

 

¿Como te sentiches coas actividades, dinámicas ou estratexias 
utilizadas? 
 
 

 

¿ Que che resultou doado?  

¿Que dificultades encontraches? 
 

 

¿Que mellorarías? Que farías para melloralo? 
 

 

¿Que aprendiches? Para que che serve o que aprendiches ou  
traballaches? 
 

 

¿Que che resultou particularmente valioso, útil ou Interesante?  

 

 
FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA A AVALIACIÓN DE IAE DE 4º ESO 
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RÚBRICA PARA AVALIAR AUTONOMÍA PERSOAL, LIDERADO E INNOVACIÓN 
 
 
 4 3 2 1 

 
CALIDADES DAS PERSOAS 
EMPRENDEDORAS 

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

Recoñece as calidades persoais 
propias das persoas con 
iniciativa emprendedora, 
necesitando supervisión para a 
organización das súas tarefas, xa 
que as desenvolve facendo uso 
pouco eficaz e consciente dos 
seus recursos. 

Non identifica, ou faino de modo 
pouco realista, as calidades 
persoais propias das 
persoas con iniciativa 
emprendedora, solicitando 
axuda en numerosas ocasións 
para a realización das 
actividades propostas. 

Non identifica as calidades 
persoais propias das persoas con 
iniciativa emprendedora. 
Necesita supervisión constante e 
axuda para a realización das súas 
tarefas. 

 
ÁREAS DE ACTIVIDADE 
PROFESIONAL 

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

Investiga con medios telemáticos 
as diferentes 
áreas de actividade profesional 
do contorno, os tipos de empresa 
que as desenvolven e os 
diferentes postos de traballo en 
cada unha delas. 

Distingue áreas de actividade 
profesional e, debidamente 
orientado, encontra requisitos 
esixidos para a súa 
empregabilidade. 

Non é capaz de distinguir áreas 
de actividade profesional nin 
encontrar as fontes de 
información adecuadas. Necesita 
supervisión constante e axuda 
para a realización das súas 
tarefas. 

 
CARREIRA PROFESIONAL 

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

Deseña un proxecto de carreira 
profesional propia relacionando 
as posibilidades do contorno 
coas calidades e aspiracións 
persoais. 

Mostra interese polo termo 
carreira profesional e é capaz de 
describir que ocupación ou 
actividade desexaría 
desempeñar nun futuro. 

Descoñece o termo carreira 
profesional e o seu significado. 

 
NORMATIVA LABORAL 

Identifica as normas e 
institucións que interveñen 
nas relacións entre persoas 
traballadoras e persoas 
empresarias relacionándoas co 
funcionamento do mercado de 
traballo. 

Coñece a normativa laboral e os 
seus principios básicos así como 
a dinámica especial que encerra 
o mercado de traballo. 

Identifica os fundamentos 
básicos da oferta de traballo e 
demanda de traballo. É capaz de 
determinar o seu equilibrio e 
realizar algún razoamentos 
básicos. 

Non distingue nin coñece os 
conceptos de oferta de traballo, 
demanda de traballo e mercado 
de traballo. 
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RELACIÓNS LABORAIS 

Distingue os dereitos e obrigas 
que se derivan das relacións 
laborais comprobándoos en 
contratos de traballo e 
documentos de negociación 
colectiva. 

Analiza e describe coas súas 
propias palabras os dereitos e as 
obrigas das partes implicadas na 
relación laboral. 

Enumera os dereitos e as obrigas 
das partes implicadas na 
relación laboral. 

Confunde os dereitos e obrigas 
das partes implicadas na 
relación laboral. 

 
SEGURIDADE SOCIAL 

Describe as bases do sistema da 
Seguridade Social, así como as 
obrigas de persoas traballadoras  
e persoas empresarias dentro 
deste, valorando a súa acción 
protectora ante as distintas 
continxencias cubertas e 
describindo as prestacións 
mediante buscas nas webs 
institucionais. 

Describe as bases do sistema da 
Seguridade Social, así como as 
obrigas de persoas traballadoras 
e persoas empresarias dentro 
deste, valorando a súa acción 
protectora ante as distintas 
continxencias cubertas. 

Comprende o carácter necesario 
das función da Seguridade Social 
e detalla algunhas das máis 
importantes. 

Descoñece o termo Seguridade 
Social e o seu significado así 
como as súas funcións e os seus 
principios elementais, como o de 
solidariedade interxeracional. 

 
RISCO LABORAL 

Identifica as situacións de risco 
laboral máis habituais nos 
sectores de actividade 
económica máis relevantes no 
contorno indicando os métodos 
de prevención legalmente 
establecidos así como as técnicas 
de primeiros auxilios aplicables 
en caso de accidente ou dano. 

Identifica as situacións de risco 
laboral máis habituais nos 
sectores de actividade 
económica. 

É consciente da existencia de 
riscos inherentes á realización 
das actividades laborais, aínda 
que descoñece a normativa 
aplicable. 

Non valora a posibilidade de que 
existan riscos no posto de 
traballo e non mostra 
preocupación pola prevención 
de riscos laborais. 
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RÚBRICA PARA AVALIAR O PROXECTO DE EMPRESA. 
 
 

 4 3 2 1 
 
OPORTUNIDADE DO PROXECTO 
DE EMPRESA 

Determina a oportunidade dun 
proxecto de empresa 
identificando as  aracterísticas e 
tomando parte na actividade que 
esta desenvolve. 

Determina a oportunidade dun 
proxecto de empresa 
identificando as características. 

É capaz de detectar oportunidades 
de negocio, aínda que de xeito xeral 
e sen chegar a concretar aspectos 
básicos do proxecto de empresa. 

Non coñece o alcance e 
significado do proxecto de 
empresa e ignora a súa utilidade. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DO 
PROXECTO DE EMPRESA 

Identifica as características 
internas e externas do proxecto 
de empresa así como os 
elementos que constitúen a rede 
desta: mercado, provedores, 
clientes, sistemas de produción 
e/ou comercialización, 
almacenaxe, e outros. 

Identifica as características 
internas e externas do proxecto 
de empresa aínda que non é 
capaz de analizar 
adecuadamente os elementos 
que constitúen a rede desta: 
mercado, provedores, clientes, 
sistemas de produción e/ou 
comercialización, almacenaxe, e 
outros. 

Comprende que, ante a creación e 
posta en marcha dun negocio, é 
necesario realizar un plan de 
empresa, aínda que descoñece o seu 
contido ou o coñece de xeito difuso. 

Non coñece o alcance e 
significado do proxecto de 
empresa e ignora a súa utilidade. 

 
 
RELACIÓN DO PROXECTO DE 
MPRESA CO SEU SECTOR 

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

Describe a relación do proxecto 
de empresa co seu sector, a súa 
estrutura organizativa e as 
funcións de cada departamento. 

Describe a relación do proxecto de 
empresa co seu sector. 

Descoñece que a empresa se 
relacione co seu contorno máis 
inmediato. 

 
 
APLICACIÓNS INFORMÁTICAS E 
DOCUMENTACIÓN 

Manexa como usuario ou usuaria 
no nivel básico a aplicación 
informática de control e 
seguimento de clientes, 
provedores e outros, aplicando as 
técnicas básicas de contabilidade, 
xestión financeira e comercial e 
administración de persoal para a 
organización da información do 
proxecto de empresa. 

Manexa como usuario ou 
usuaria no nivel básico 
aplicacións informáticas 
diversas (procesador de textos, 
folla de cálculo e aplicación 
contable básica) co fin de 
formalizar e rexistrar 
operacións básicas de tráfico 
mercantil. 

Manexa como usuario ou usuaria no 
nivel básico un procesador de 
textos co fin de cumprir 
documentos habituais no tráfico 
mercantil. 

Non é capaz de manexar 
ferramentas informáticas de xeito 
autónomo e de levar a cabo as 
tarefas que se lle encomendan. 

 
 

Transmite información entre as 
distintas áreas e a clientes 

Transmite información entre as 
distintas áreas e a clientes 

É capaz de establecer diferenzas 
entre os diferentes documentos 

Ignora cales son os documentos 
apropiados para utilizar dentro 
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DOCUMENTOS MERCANTÍS 

internos e externos do proxecto 
de empresa recoñecendo e 
aplicando técnicas de 
comunicación e negociación e 
aplicando o tratamento 
protocolario adecuado mediante 
medios telemáticos e presenciais. 

internos e externos do proxecto 
de empresa recoñecendo e 
aplicando técnicas de 
comunicación mediante medios 
telemáticos e presenciais. 

mercantís, identificando as 
variables básicas de cada un deles 
(cheques, facturas, notas de pedido, 
etcétera). 

do tráfico mercantil habitual na 
empresa, confundindo os usos e 
funcións dos máis básicos 
(cheques, facturas, notas de 
pedido, etcétera). 

 
MATERIAIS DE DIFUSIÓN E 
PUBLICIDADE 

Crea materiais de difusión e 
publicidade dos produtos e/ou 
servizos do proxecto de empresa 
incluíndo un plan de 
comunicación en internet e en 
redes sociais aplicando os 
principios da mercadotecnia. 

Crea materiais de difusión e 
publicidade dos produtos e/ou 
servizos do proxecto de 
empresa. 

Mostra interese por elaborar 
materiais de comunicación e 
publicidade aínda que participa de 
xeito pasivo sen achegar elementos 
diferenciadores. 

Non mostra interese por elaborar 
materiais de comunicación e 
publicidade. Realiza o traballo 
encomendado por obriga e con 
permanente supervisión. 

 
TAREFAS DE PRODUCCIÓN E 
COMERCIALIZACIÓN 

Desempeña tarefas de produción 
e/ou comercialización no 
proxecto de empresa tomando 
decisións, traballando en equipo e 
cumprindo os prazos e obxectivos 
e propoñendo melloras segundo 
un plan de control prefixado. 

Desempeña tarefas de 
produción e/ou 
comercialización no proxecto 
de empresa tomando decisións, 
traballando en equipo e 
cumprindo os prazos e 
obxectivos. 

Realiza tarefas de produción e/ou 
comercialización. 

Carece de iniciativa e interese á 
hora de realizar tarefas de 
produción e/ou comercialización. 

 
 
APOIOS Á CREACIÓN DE 
EMPRESAS 

Recompila datos sobre os 
diferentes apoios á creación de 
empresas tanto do contorno 
próximo coma do territorial, 
nacional ou europeo 
seleccionando as posibilidades 
que se axusten ao proxecto de 
empresa formulado. 

Recompila datos sobre os 
diferentes apoios á creación de 
empresas tanto do contorno 
próximo coma do territorial, 
nacional ou europeo. 

Coñece a existencia de axudas a 
empresas de nova creación aínda 
que non é capaz de describilas. 

Descoñece a existencia de axudas 
a empresas. 

 

 

 

 

 

RÚBRICA PARA AVALIAR FINANZAS. 
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4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
FORMAS XURÍDICAS 

Distingue as diferentes formas 
xurídicas das empresas 
relacionándoo coas esixencias de 
capital e responsabilidades que 
son apropiadas para cada tipo. 

Distingue as diferentes formas 
xurídicas das empresas 
relacionándoo coas esixencias de 
capital. 

Distingue as diferentes formas 
xurídicas das empresas. 

Descoñece o termo forma 
xurídica e o seu significado. 

 
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS 

Enumera as administracións 
públicas que teñen relación coa 
posta en marcha de empresas 
recompilando por vía telemática 
os principais documentos que se 
derivan da posta en 
funcionamento. 

Enumera as institucións ás que 
dirixirse á hora de afrontar o 
proceso de constitución dunha 
empresa, comprendendo e 
razoando a súa necesaria 
participación. 

Enumera as institucións ás que 
dirixirse á hora de afrontar o 
proceso de constitución dunha 
empresa. 

Descoñece a que institucións 
dirixirse á hora de afrontar o 
proceso de constitución dunha 
empresa. 

 
TRÁMITES DE CREACIÓN 

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

Enumera todos os trámites que 
cómpre realizar á hora de 
constituír unha nova empresa. 

Coñece aínda que soamente 
enumera os trámites que cómpre 
realizar á hora de constituír unha 
nova empresa. Esquece algúns 
dos principais. 

Descoñece os trámites que 
cómpre realizar á hora de 
constituír unha nova empresa. 

 
INVESTIMENTOS 

Determina os investimentos 
necesarios para a posta en 
marcha dunha empresa 
distinguindo as principais 
partidas relacionadas nun 
balance de situación. 

Determina os investimentos 
necesarios para a posta en 
marcha dunha empresa. 

Distingue investimento de 
financiamento e comprende que 
todo investimento se materializa 
en bens e dereitos. Non os 
confunde con ingresos e gastos. 

Confunde investimentos con 
ingresos e gastos. 

 
 
FINANCIAMENTO 

Caracteriza de forma básica as 
posibilidades de financiamento 
do día a día das empresas 
diferenciando o financiamento 
externo e interno, a curto e a 
longo prazo, así como o custo de 
cada un e as implicacións na 
marcha da empresa. 

Caracteriza de forma básica as 
posibilidades de financiamento 
do día a día das empresas 
diferenciando o financiamento, 
externo e interno, a curto e a 
longo prazo. 

Distingue financiamento de 
investimento e comprende que 
todo financiamento se materializa 
na asunción de obrigas. Non 
confunde fontes de financiamento 
con ingresos e gastos. 

Confunde financiamento con 
gastos. 
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VIABILIDADE 

Presenta un estudo de viabilidade 
económico-financeira 
a medio prazo do proxecto de 
empresa aplicando condicións 
reais de produtos financeiros 
analizados e previsións de vendas 
segundo un estudo do contorno 
mediante unha aplicación 
informática tipo folla de cálculo 
manexando ratios financeiras 
básicas. 

Presenta un estudo de viabilidade 
económicofinanceira 
a medio prazo do proxecto de 
empresa aplicando condicións 
reais de productos financeiros 
analizados e previsións de 
vendas. 

Recoñece que, á hora de acometer 
o proceso de creación dunha 
empresa, é necesario realizar un 
plan de negocio, sen 
concretar as áreas ou zonas de 
estudo. 

Descoñece o significado e 
importancia do termo viabilidade. 

 
 
PRODUTOS FINANCEIROS 

Analiza os produtos financeiros 
máis adecuados de entre as 
entidades financeiras do contorno 
para cada tipo de empresa 
valorando o custo e o risco de 
cada un deles e seleccionando os 
máis adecuados para o proxecto 
de empresa. 

Analiza os produtos financeiros 
máis adecuados de entre as 
entidades financeiras do contorno 
para cada tipo de empresa. 

Enumera as fontes de 
financiamento máis habituais 
para a empresa, describindo 
algunhas delas. 

Descoñece o que é un produto 
financeiro e para que serve. 

 
 
FISCALIDADE 

Identifica as obrigas fiscais das 
empresas segundo a actividade 
sinalando o funcionamento básico 
de IAE, IVE, IRPF e IS indicando as 
principais diferenzas entre eles e 
valorando a achega que supón a 
carga impositiva 
á riqueza nacional. 

Identifica as obrigas fiscais das 
empresas segundo a actividade 
sinalando o funcionamento básico 
de IAE, IVE, IRPF e IS. 

Comprende que o Estado recade 
impostos co fin de distribuír a 
riqueza nacional. 

Ignora ou non comprende a razón 
pola cal existen os impostos. Non 
mostra interese por coñecer o 
destino ou uso da súa recadación. 

 

 

 

 

 

 

COAVALIACIÓN SOBRE A COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS CLAVES. 
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Imos ver se es capaz de lembrar algúns conceptos importantes estudados en cada tema. Cada alumno e alumna contestará persoalmente e 
outro compañeiro ou compañeira realizará a avaliación poñendo 1 ou 0 segundo sexa correcta ou incorrecta a definición. 
 

BLOQUE CONTIDOS QUE LEMBRAS SOBRE...? PUNTOS (1 ou 0) 

 
 

1 

A empresa na sociedade   

O carácter emprendedor   

Áreas de actividade profesional   

A carreira profesional   

Oferta e demanda laboral   

A relación laboral, o contrato de traballo e a  
Negociación colectiva. 

  

Seguridade Social   

Réxime Xeral e Especial de Autónomos   

 
 

2 

Idea de negocio   

Elementos e estrutura da empresa   

Plan de empresa   

Contabilidade e patrimonio   

Documentos comerciais   

Recursos humanos   

Arquivo   

Proceso produtivo   

Valor, mercadotecnia e promoción   

Axudas creación de empresas   

 
 

3 

Formas xurídicas   

Trámites para autónomos e sociedades   

Constitución Expresa SRL   

Plan de investimentos   

Fontes de financiamento e planificación financeira   

VAN, TIR e Punto morto. Ratios   

Impostos   

TOTAL    

Recomendacións do compañeiro ou 
compañeira... 

   

ESCALA DE OBSERVACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE PROXECTOS EMPRENDEDORES. 
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S Sempre 

AV Ás veces 

N Moi poucas veces o nunca 

 

 

EQUIPO 
ALUMNO/A 

Utilizan algunha 
ferramenta para a 
análise e o 
diagnóstico da 
realidade 

Utilizan o cronograma, 
diagrama de Gantt, 
etc., para planificar o 
traballo. 

Realizan un 
orzamento realista 
para a previsión de 
gastos e levan un 
control deste. 

Realizan unha 
repartición de 
roles e tarefas 
adecuada tendo en 
conta as 
capacidades de 
cado un. 

Son creativos nas 
súas ideas e 
buscan solucións 
adecuadas aos 
problemas que 
xorden. 

Realizan reunións 
de control do 
proxecto e deixan 
reflectido o 
seguimento e os 
acordos tomados 
en acta. 

Levan a cabo 
unha campaña 
de  ercadotecnia 
ou difusión do 
produto 

 S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N 

                      

                      

                      

                      

 

ESCALA DE OBSERVACIÓN DE MERCADOTECNIA-PRESENTACIÓN DE PRODUTOS. 
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S Sempre 

AV Ás veces 

N Moi poucas veces o nunca 

 

EQUIPO 
ALUMNO/A 

Recoñece e destaca os 
puntos fortes do 
seu produto. 

Recoñece as 
características dos 
destinatarios e tenas en 
conta na presentación do 
seu produto. 

Utiliza unha linguaxe 
clara, correcta e 
adaptada ao público ao 
que se dirixe. 

Crea un logotipo ou 
slogan que se 
identifica ben co 
produto, é orixinal e 
faino atraente. 

O formato ou soporte 
de presentación do 
produto é atractivo e 
orixinal. 

Realiza  
Comparativas con 
outros produtos 
ou iniciativas do 
sector e identifica 
con claridade as 
vantaxes  
Competitivas do seu 
produto. 

 S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N 

                   

                   

                   

                   

 

 

AUTOAVALIACIÓN DE DESEMPEÑOS DA CONCIENCIA SOCIAL E O SENTIDO ÉTICO NOS PROXECTOS EMPRENDEDORES. 
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1 Mal 

2 Regular 

3 Ben 

4 Moi ben 

 

 
 

Puntúate 
do 1 ao 4 

Escribe evidencias que xustifiquen 
a puntuación que te deches. 

Escribe algún hábito que poidas 
incorporar á túa rutina diaria e que che 
permita desenvolver máis este 
desempeño. 

. DESEMPEÑOS QUE SE ASOCIAN Á CONCIENCIA SOCIAL. 
   

REALIZO UNHA REPARTICIÓN XUSTA DAS TAREFAS 
ENTRE OS MEMBROS DO EQUIPO 

   

ASUMO CON RESPONSABILIDADE E  OMPROMISO AS 
TAREFAS QUE ME CORRESPONDAN. 

   

PRIORIZO O BEN DO EQUIPO AOS MEUS  ROPIOS.    

COMPÓRTOME DE XEITO CLARO, SINCERO E  hONESTO 
NO MEU DESEMPEÑO, EVITANDO A MENTIRA OU AS 
MEDIAS VERDADES. 

   

ASUMO OS ERROS PROPIOS E AS SÚAS CONSECUENCIAS 
CON RESPONSABILIDADE. 

   

TEÑO EN CONTA O IMPACTO SOCIAL DOS NEGOCIOS E 
PRODUTOS QUE ESTUDO OU CREO NOS MEUS 
PROXECTOS. 

   

TEÑO EN CONTA O IMPACTO AMBIENTAL DOS 
NEGOCIOS E PRODUCTOS QUE ESTUDO OU CREO NOS 
MEUS PROXECTOS. 
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ANEXO II: BACHARELATO. 
 

 

Nome e apelidos:  Grupo:  Data: 
 
RÚBRICA PARA AVALIAR OS APUNTAMENTOS DE CLASE. 
 

 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

APUNTES 

Los apuntes están escritos, 
organizados y ordenados 
con mucho cuidado. 

Los apuntes están escritos 
y tienen cierta 
organización. 

Los apuntes están escritos. Los apuntes están escritos 
solo con ayuda de un 
compañero o compañera o 
del profesorado cuando se 
lo recuerda. 

Carece de apuntes. 

CANTIDAD DE 
INFORMACIÓN 

Tiene información de todos 
los temas y preguntas 
tratados. 

Tiene información de todos 
los temas y de la mayoría 
de las preguntas tratadas. 

Tiene información de casi 
todos los temas y 
preguntas tratados. 

Tiene información de 
algunos de los temas y 
preguntas tratados. 

No tiene información o esta 
es muy escasa. 

ORGANIZACIÓN 

La información está muy 
bien organizada con 
párrafos bien redactados y 
con subtítulos. 

La información está 
organizada con párrafos 
bien redactados. 

La información está 
organizada, pero los 
párrafos no están bien 
redactados. 

La información 
proporcionada no parece 
estar organizada. 

La información carece de 
estructura de redacción. 

IDEAS RELEVANTES 

La información está 
claramente relacionada con 
el tema principal y 
proporciona varias ideas 
secundarias y/o ejemplos. 

La información tiene las 
ideas principales y una o 
dos ideas secundarias. 

La información tiene las 
ideas principales pero no 
las secundarias. 

La información tiene alguna 
de las ideas principales. 

La información no tiene 
ideas principales. 

GRAMÁTICA Y 
ORTOGRAFÍA 

No hay errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación. 

Casi no hay errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación. 

Existen dos errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación. 

Existen tres errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación. 

Existen más de tres errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación. 

INFORMACIÓN  RÁFICA, 
DIBUJOS,  iLUSTRACIONES, 
ETC. 

Los diagramas e 
ilustraciones están bien 
construidos, ordenados y 
contribuyen a la 
comprensión del tema. 

Los diagramas e 
ilustraciones están bien 
construidos y contribuyen 
a la comprensión del tema. 

Los diagramas e 
ilustraciones están bien 
construidos y, en ocasiones, 
contribuyen a la 
comprensión del tema. 

Los diagramas e 
ilustraciones no siempre 
están bien construidos y no 
siempre contribuyen a la 
comprensión del tema. 

No tiene diagramas ni 
ilustraciones. 
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Nome e apelidos:  Grupo:  Data: 
 
RÚBRICA PARA AVALIAR A RESOLUCIÓN INDIVIDUAL DE EXERCICIOS. 
 

 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

NÚMERO DE EJERCICIOS 
ESUELTOS 

Realiza el 90 % de los 
ejercicios que se proponen. 

Realiza entre el 90 % y el 80 
% de los ejercicios que se 
proponen. 

Realiza entre el 80 % y el 70 
% de los ejercicios que se 
proponen. 

Realiza entre el 70 % y el 60 
% de los ejercicios que se 
proponen. 

Realiza menos del 60 % de 
los ejercicios que se 
proponen. 

PROCEDIMIENTO Y 
RESULTADOS DE LOS 
EJERCICIOS  ESUELTOS 

Desarrolla el 
procedimiento, lo detalla, lo 
presenta organizadamente 
y obtiene el resultado 
correcto. 

Desarrolla el 
procedimiento, lo detalla, lo 
presenta poco organizado y 
obtiene el resultado 
correcto. 

Desarrolla el 
procedimiento, lo detalla, 
no lo organiza y obtiene el 
resultado correcto. 

Desarrolla el procedimiento 
y obtiene el resultado 
correcto. 

No desarrolla el 
procedimiento y no obtiene 
el resultado correcto. 

 

Nome e apelidos:  Grupo:  Data: 
 
RÚBRICA PARA A AVALIACIÓN DUN EXAME: 
 

 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

PRECISIÓN EN LAS 
RESPUESTAS 

Todas las respuestas 
desarrollan el tema con 
claridad, precisión y 
concisión. 

Casi todas las respuestas 
desarrollan el tema con 
claridad, precisión y 
concisión. 

La mayoría de las 
respuestas desarrollan el 
tema con claridad, precisión 
y concisión. 

Pocas respuestas 
desarrollan el tema con 
claridad, precisión y 
concisión. 

La mayoría de las 
respuestas no desarrollan el 
tema con claridad, precisión 
y concisión. 

PRESENTACIÓN 

Todas las respuestas están 
presentadas con limpieza y 
pulcritud. 

Casi todas las respuestas 
están presentadas con 
limpieza y pulcritud. 

La mayoría de las 
respuestas están 
presentadas con limpieza 
y pulcritud. 

Pocas respuestas están 
presentadas con limpieza y 
pulcritud. 

La mayoría de las 
respuestas no están 
presentadas con limpieza y 
pulcritud. 

NÚMERO DE PREGUNTAS 
RESPONDIDAS 

Todas las preguntas están 
respondidas. 

Respondió por lo menos el 
90 % de las preguntas. 

Respondió por lo menos el 
80 % de las preguntas. 

Respondió por lo menos el 
70 % de las preguntas. 

Respondió un porcentaje 
menor del 70 % de las 
preguntas. 
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GRAMÁTICA Y 
ORTOGRAFÍA 

No hay errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación y el texto se 
lee con fluidez. 

Casi no hay errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación y el texto se 
lee con fluidez. 

Existen dos errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación, y el texto 
tiene alguna dificultad 
para entenderse. 

Existen tres errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación, y el texto se 
entiende con dificultad. 

Existen más de tres errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación, y el texto no 
se  entiende. 

 
 
Nome e apelidos:  Grupo:  Data: 
 
RÚBRICA PARA AVALIAR MAPAS CONCEPTUAIS. 
 

 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

EXPOSICIÓN DE LOS 
ASPECTOS IMPORTANTES 

Contiene todos los aspectos 
importantes del tema o 
temas, expuestos de forma 
clara y ordenada. 

Contiene un 80 % de los 
aspectos importantes del 
tema o temas, expuestos de 
forma clara y ordenada. 

Contiene un 75 % de los 
aspectos importantes del 
tema o temas, pero no se 
encuentran expuestos de 
forma clara y ordenada. 

Contiene un 50 % de los 
aspectos importantes del 
tema o temas, pero no se 
encuentran expuestos de 
forma clara y ordenada. 

Contiene menos de un 50 % 
de los aspectos importantes 
del tema o temas, pero no 
se encuentran expuestos de 
forma clara y ordenada. 

PRESENTA JERARQUÍAS 

Presenta todos los aspectos 
importantes de los 
contenidos en jerarquías, 
por lo menos hasta un 
tercer o cuarto nivel. 

Presenta un 80 % de los 
aspectos importantes de los 
contenidos en jerarquías, 
por lo menos hasta un 
tercer o cuarto nivel. 

Solo contiene un 50 % de 
los aspectos importantes de 
los contenidos en 
jerarquías, por lo menos 
hasta un tercer o cuarto 
nivel. 

No contiene jerarquías de 
tercer nivel. 

Contiene jerarquías de 
primer nivel y algunas de 
segundo nivel. 

EJEMPLOS 

Propone ejemplos claros 
relacionados con el tema y 
mencionados durante la 
explicación de este, y aporta 
algunos nuevos. 

Propone ejemplos claros 
relacionados con el tema y 
mencionados durante la 
explicación de este, pero no 
aporta nuevos. 

Propone ejemplos pero no 
todos están relacionados 
con el tema. 

Propone ejemplos no 
relacionados con el tema. 

No propone ejemplos. 

TIPOS 
DE UNIONES 
Y ENLACES 

Todos los conceptos que lo 
requieren tienen uniones 
cruzadas. 

Un 80 % de los conceptos 
que lo requieren tienen 
uniones cruzadas. 

Solo un 60 % de los 
conceptos que lo requieren 
tienen uniones 
cruzadas. 

Menos del 50 % de los 
conceptos que lo requieren 
tienen uniones cruzadas. 

No hay uniones cruzadas. 
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PROPOSICIONES 

Las ideas principales llevan 
proposiciones. 

El 80 % de las ideas 
principales llevan 
proposiciones. 

Solo el 60 % de las ideas 
principales llevan 
proposiciones. 

Menos del 50 % de las ideas 
principales llevan 
proposiciones. 

Ninguna idea principal lleva 
proposiciones. 

CONEXIÓN 
DE CONCEPTOS 

Todos los conceptos 
presentan las conexiones 
adecuadas con los 
siguientes. 

Un 80 % de los conceptos 
presentan una conexión 
adecuada con los siguientes. 

Solo el 60 % de los 
conceptos presentan una 
conexión adecuada con los 
siguientes. 

Menos del 50 % de los 
conceptos presentan una 
conexión adecuada con los 
siguientes. 

No hay conexiones 
adecuadas. 

 
 
Nome e apelidos:  Grupo:  Data: 
 
RÚBRICA PARA AVALIAR A REDACCIÓN E PRESENTACIÓN DE TRABALLOS ESCRITOS. 
 

 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

REDACCIÓN 

El trabajo está bien 
estructurado y cumple en 
su totalidad con la 
estructura de introducción, 
desarrollo y conclusión. 

El trabajo se encuentra bien 
estructurado en un 80 % y 
cumple en su totalidad con 
la estructura de 
introducción, desarrollo y 
conclusión. 

El trabajo se encuentra bien 
estructurado en un 50 % y 
cumple en su totalidad 
con la estructura de 
introducción, desarrollo y 
conclusión. 

El trabajo se encuentra bien 
estructurado en un 50 % 
pero no cumple con la 
estructura de introducción, 
desarrollo y conclusión. 

El trabajo no está 
estructurado y tiene 
introducción, desarrollo y 
conclusión. 

ORTOGRAFÍA 

El texto no presenta errores 
ortográficos (puntuación, 
acentuación y gramática). 

El texto tiene menos de 3 
errores ortográficos 
(puntuación, acentuación y 
gramática). 

El texto tiene entre 4 y 6 
errores ortográficos 
(puntuación, acentuación y 
gramática). 

El texto tiene entre 6 y 10 
errores ortográficos 
(puntuación, acentuación y 
gramática). 

El texto tiene más de 10 
errores ortográficos. 

EXTENSIÓN 

El ejercicio escrito se 
adapta a la extensión 
exigida (2, 3 o 4 páginas). 

El ejercicio escrito presenta 
media página más de la 
extensión exigida. 

El ejercicio escrito presenta 
una página más de la 
extensión exigida. 

El ejercicio escrito presenta 
dos páginas más de la 
extensión exigida. 

El ejercicio escrito presenta 
más de dos páginas de la 
extensión exigida. 

CONTENIDO 

Se aborda el contenido que 
se ha pedido. 

En algunos párrafos no se 
aborda nada del contenido 
que se ha pedido. 

Un 60 % del texto no tiene 
relación con el contenido 
que se ha pedido. 

Algunos párrafos hacen 
alusión al tema pedido. 

Solo se menciona el tema 
pedido, pero no se aborda. 
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ARGUMENTACIÓN DE 
IDEAS 

Presenta ideas bien 
argumentadas y sin errores. 

Presenta ideas bien 
argumentadas pero con 
algún error. 

Presenta ideas que 
argumenta con debilidad. 

Presenta ideas sin 
argumentar. 

No presenta ideas y las que 
presenta no están 
argumentadas. 

PRESENTACIÓN 
Y LIMPIEZA 

El trabajo está presentado 
con pulcritud y limpieza. 

El trabajo está presentado 
con pulcritud pero tiene un 
tachón. 

El trabajo está presentado 
con pulcritud pero tiene dos 
o tres tachones. 

El trabajo tiene dobleces y 
más de tres tachones. 

El trabajo está presentado 
con un gran número de 
dobleces y tachones. 

TIEMPO 
DE ENTREGA 

La entrega se realiza en la 
fecha indicada. 

La entrega se realiza con un 
día de retraso. 

La entrega se realiza con 
dos días de retraso. 

La entrega se realiza con 
tres días de retraso. 

La entrega se realiza 
después de pasados tres 
días de la fecha indicada. 

 
 
Nome e apelidos:  Grupo:  Data: 
 
RÚBRICA PARA AVALIAR A EXPOSICIÓN ORAL DE TRABALLOS. 
 

 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

PRESENTACIÓN 

El estudiante se presenta de 
manera formal y da a 
conocer el tema de la 
presentación y el objetivo 
que pretende. 

El estudiante se presenta de 
forma rápida y da a conocer 
el tema de la presentación y 
el objetivo que pretende. 

El estudiante se presenta de 
forma rápida y comienza su 
exposición sin mencionar el 
tema del que trata. 

El estudiante se presenta 
sin decir su nombre y 
menciona el tema de forma 
muy general. 

El estudiante empieza su 
exposición sin hacer una 
presentación inicial. 

EXPRESIÓN ORAL 

Utiliza un vocabulario 
adecuado y la exposición es 
coherente. 

El vocabulario es adecuado 
y la exposición es clara. 

Le falta vocabulario y tiene 
algún problema para 
expresar correctamente sus 
ideas. 

Maneja un vocabulario muy 
básico y tiene problemas 
para transmitir con claridad 
sus ideas. 

Tiene un vocabulario muy 
básico y no logra transmitir 
con claridad sus ideas. 

VOLUMEN DE VOZ 

Su volumen de voz es 
adecuado, suficientemente 
alto como para ser 
escuchado desde todas las 
partes del aula, sin tener 
que gritar. 

Su volumen de voz es 
adecuado y alto para ser 
escuchado por todos, 
aunque, a veces, cuando 
duda, baja el volumen. 

No es escuchado por todo el 
aula cuando habla en voz 
alta, excepto si se siente 
muy seguro y aumenta su 
volumen de voz por unos 
segundos. 

Su volumen de voz es medio 
y tiene dificultades para ser 
escuchado por todos en el 
aula. 

Su volumen de voz es muy 
bajo como para ser 
escuchado por todos en el 
aula. 
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EXPRESIVIDAD 

Sus expresiones faciales y 
su lenguaje corporal 
generan un fuerte interés y 
entusiasmo sobre el tema 
en los otros. 

Expresiones faciales y 
lenguaje corporal que 
generan en muchas 
ocasiones interés y 
entusiasmo, aunque algunas 
veces se pierde y no 
presenta toda la 
información. 

Expresiones faciales y 
lenguaje corporal que 
generan en algunas 
ocasiones interés y 
entusiasmo, aunque 
muchas veces se pierde y no 
presenta toda la 
información. 

Sus expresiones faciales y 
su lenguaje corporal 
muestran una actitud 
pasiva y no generan mucho 
interés, pero algunas veces, 
cuando habla de algo que le 
gusta mucho, es capaz de 
mostrar algo de 
entusiasmo. 

Muy poco uso de 
expresiones faciales o 
lenguaje corporal. No 
genera interés en la forma 
de hablar. 

INCLUSIÓN 
DE LOS ASPECTOS 
RELEVANTES 

Expone claramente el 
trabajo y aporta referencias 
a los conocimientos 
trabajados. 

Expone claramente el 
trabajo, pero no relaciona 
toda la exposición con los 
conocimientos trabajados. 

Expone claramente el 
trabajo, pero no lo relaciona 
con los conocimientos 
trabajados. 

Tiene dificultad para 
exponer el trabajo porque 
no entiende los 
conocimientos trabajados. 

No expone el trabajo ni 
conoce los conceptos 
trabajados necesarios 
para su realización. 

EXPLICACIÓN 
DEL PLAN 
DE TRABAJO 

Explica cada paso con 
detalle, con lógica y 
cronológicamente en el 
orden en que lo ha 
realizado. 

Explica todos los pasos 
claramente, pero se ha liado 
un poco con el orden. 

Explica todos los pasos 
claramente, pero se ha liado 
en el orden y ha sido 
necesario reorganizarle a 
través de preguntas. 

Presenta dificultad a la hora 
de diferenciar los pasos que 
ha dado y necesita ayuda 
para explicarlos con 
claridad. 

No identifica los pasos que 
ha dado ni es capaz de 
reconducir el discurso de 
forma guiada. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

La exposición se acompaña 
con soportes audiovisuales 
en diversos formatos, 
especialmente atractivos y 
de mucha calidad. 

Soporte visual adecuado e 
interesante en su justa 
medida. 

Soporte visual adecuado. Soporte visual no adecuado. Sin soporte visual. 

TIEMPO 

La exposición se acompaña 
con soportes audiovisuales 
en diversos formatos, 
especialmente atractivos y 
de mucha calidad. 

Soporte visual adecuado e 
interesante en su justa 
medida. 

Soporte visual adecuado. Soporte visual no adecuado. Sin soporte visual. 
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Nome e apelidos:  Grupo:  Data: 
 

RÚBRICA PARA AVALIAR O RESUME DUNHA LECTURA CRÍTICA. 
 
 

 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

CLARIDAD DE EXPOSICIÓN 
DE LAS IDEAS 

Las ideas están bien 
estructuradasen párrafos 
claramente definidos y 
acordes con las ideas más 
importantes del texto. 

La estructura de los 
párrafos está acorde con las 
ideas del texto. 

La estructura de los 
párrafos es sencilla, pero 
correcta, acorde con las 
ideas del texto. 

La estructura está poco 
definida. 

El texto no tiene estructura 
lógica en sus párrafos o 
simplemente no se hace 
separación de ideas 
mediante párrafos; es un 
solo párrafo sin estructura. 

CRÍTICA 

Analiza todas las ideas que 
expone el autor, establece 
comparaciones con otros 
autores y textos, y 
proporciona su opinión 
acerca del tema, 
fundamentada en el 
conocimiento de este y 
documentada con otras 
lecturas. 

Analiza todas las ideas que 
expone el autor, establece 
comparaciones con otros 
autores y textos, y 
proporciona su opinión 
acerca del tema, pero no 
está bien fundamentada en 
el conocimiento de este ni 
documentada con otras 
lecturas. 

Identifica las ideas del 
autor, las analiza y las 
desarrolla pero sin 
comentarios. 

Identifica las ideas del 
autor, pero no las analiza y 
no las comprende con 
claridad. 

No identifica las ideas del 
autor y muestra confusión 
de ideas. 

FUENTE 

La fuente está citada 
correctamente. 

La fuente está citada, pero 
falta un dato. 

La fuente está citada, pero 
faltan algunos datos. 

La fuente está citada, pero 
de manera incorrecta: 
incluye datos que no 
corresponden y omite 
otros que sí son 
importantes según lo 
establecen las 
metodologías. 

La fuente no está citada o 
está mal citada, de tal forma 
que es imposible acceder a 
ella con la información  
roporcionada. 

GRAMÁTICA Y 
ORTOGRAFÍA 

No hay errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación. 

Casi no hay errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación. 

Existen dos errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación. 

Existen tres errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación. 

Existen más de tres errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación. 
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EXTENSIÓN 

La extensión del texto es la 
adecuada, pues presenta la 
totalidad de ideas 
importantes del contenido 
leído, además de una 
reflexión del alumno o de la 
alumna. 

La extensión del texto es 
adecuada, pues presenta 
casi la totalidad de ideas 
importantes del contenido. 

La extensión del texto es 
poco adecuada, pues es 
ligeramente corto o 
ligeramente extenso. 

La extensión del texto es 
inadecuada, pues no trata la 
totalidad de las ideas del 
contenido o bien es más 
extenso de lo conveniente. 

La extensión del texto es  
completamente inadecuada: 
es demasiado breve o 
demasiado extenso. 

 
 
 
 
Nome e apelidos:  Grupo:  Data: 
 

RÚBRICA PARA AVALIAR UN DEBATE. 
 

 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

DEFENSA 
DE SU POSTURA 

Mantiene la defensa de su 
postura a lo largo de todo el 
debate. 

Mantiene la defensa de su 
postura en un 80% del 
tiempo de debate. 

Mantiene la defensa de su 
postura en un 60% del 
tiempo de debate. 

Mantiene la defensa de su 
postura menos del 60% del 
tiempo de debate. 

No mantiene la defensa de su 
postura durante el debate. 

CAPACIDAD DE  ESCUCHAR 
A SUS COMPAÑEROS Y 
COMPAÑERAS 

Escucha a sus compañeros y 
compañeras atentamente y 
analiza sus argumentos. 

Escucha a sus compañeros y 
compañeras y analiza sus 
argumentos. 

Escucha a sus compañeros y 
compañeras, pero se distrae 
en ocasiones y no analiza sus 
argumentos. 

Escucha a sus 
compañeros/compañeras, 
pero se distrae la mitad del 
tiempo y no analiza sus 
argumentos. 

No escucha a sus compañeros 
y compañeras ni analiza sus 
argumentos. 

RESPETO DEL USO DE LA 
PALABRA Y DE LAS IDEAS 
DE LOS DEMÁS 

Siempre espera su turno para 
hacer uso de la palabra y lo 
solicita con respeto y orden. 
Respeta siempre las 
opiniones de los demás. 

Siempre espera su turno para 
hacer uso de la palabra y lo 
solicita con respeto pero no 
con orden. Respeta las 
opiniones de los demás. 

En más de tres ocasiones no 
espera su turno para hacer 
uso de la palabra y, cuando lo 
solicita, lo hace con respeto 
pero no con orden. Respeta 
las opiniones de los demás. 

En más de tres ocasiones no 
espera su turno para hacer 
uso de la palabra y, cuando lo 
solicita, no lo hace con 
respeto ni con orden. No 
respeta las opiniones de los 
demás. 

Siempre interrumpe para 
hacer uso de la palabra y no 
respeta las opiniones de los 
demás. 

VOCABULARIO 

Utiliza un vocabulario 
adecuado y la exposición es 
coherente con las ideas 
planteadas. 

El vocabulario es adecuado y 
la exposición es clara en la 
presentación 
de las ideas planteadas. 

Le falta vocabulario y tiene 
algún problema para 
expresar correctamente sus 
ideas. 

Tiene un vocabulario muy 
básico y problemas para 
transmitir con claridad sus 
ideas. 

Tiene un vocabulario muy 
básico y no logra transmitir 
con claridad sus ideas. 
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ARGUMENTACIÓN 
Todas las ideas expuestas 
están bien argumentadas. 

Una de las ideas no está bien 
argumentada. 

Dos de las ideas no están bien 
argumentadas. 

Más de tres ideas no están 
bien argumentadas. 

Ninguna idea está bien 
argumentada. 

DOMINIO 
DEL TEMA 

Muestra conocimiento 
profundo y dominio total del 
tema. 

Muestra conocimiento y 
dominio del tema. 

El conocimiento y el dominio 
del tema es regular. 

El conocimiento y el dominio 
del tema es malo. 

No muestra conocimiento ni 
dominio del tema. 

REFERENCIAS 
A AUTORES 

Cita más de tres referencias 
relevantes durante su 
participación. 

Cita tres referencias 
relevantes durante su 
participación. 

Cita dos referencias durante 
su participación y solo una 
fue relevante. 

Cita solo una referencia 
durante su participación y no 
fue relevante. 

No cita referencias durante 
su participación. 

VOLUMEN 
DEL TONO DE VOZ 

Su volumen de voz es 
adecuado, suficientemente 
alto como para ser escuchado 
desde todas las partes del 
aula, sin tener que gritar. 

Su volumen de voz es 
adecuado y alto para ser 
escuchado por todos, aunque, 
a veces, cuando duda, baja el 
volumen. 

No es escuchado por todo el 
aula cuando habla en voz alta, 
excepto si se siente muy 
seguro y aumenta su 
volumen de voz por unos 
segundos. 

Su volumen de voz es medio y 
tiene dificultades para ser 
escuchado por todos en el 
aula. 

Su volumen de voz es muy 
bajo como para ser 
escuchado por todos en el 
aula. 

 

RÚBRICA PARA AVALIAR O TRATAMENTO DA DIVERSIDADE INDIVIDUAL. 
 

 TRATAMIENTO 
DE LA DIVERSIDAD INDIVIDUAL 

MEDIDAS 
PARA LA DIVERSIDAD 

GRADO 
DE CONSECUCIÓN 

DIVERSIDAD EN LA COMPRENSIÓN 

No tiene ninguna dificultad para entender los 
contenidos. 

Seleccionar contenidos con un grado mayor de 
dificultad. 

 

Entiende los contenidos, pero, en ocasiones, le 
resultan difíciles. 

Seleccionar los contenidos significativos de acuerdo a su 
realidad. 

 

Tiene dificultades para entender los 
contenidos que se plantean. 

Seleccionar los contenidos mínimos y exponerlos 
simplificando el lenguaje y la información gráfica. 

 

DIVERSIDAD DE CAPACITACIÓN 
Y DESARROLLO  

No tiene dificultades (alumnos y alumnas de 
altas capacidades). 

Potenciar estas a través de actividades que le permitan 
poner en juego sus capacidades. 

 

Tiene pequeñas dificultades. Proponer tareas en las que la dificultad sea progresiva 
de acuerdo a las capacidades que se vayan adquiriendo. 

 

Tiene dificultades. Seleccionar aquellas tareas de acuerdo a las 
capacidades del alumnado, que permitan alcanzar los 
contenidos mínimos exigidos. 

 

DIVERSIDAD DE INTERÉS Y MOTIVACIÓN 
Muestra un gran interés y motivación. Seguir potenciando esta motivación e interés.  
Su interés y motivación no destacan. Fomentar el interés y la motivación con actividades y 

tareas variadas. 
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No tiene interés ni motivación. Fomentar el interés y la motivación con actividades y 
tareas más procedimentales y cercanas a su realidad. 

 

DIVERSIDAD EN LA RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS 

Encuentra soluciones a los problemas que se 
plantean en todas las situaciones. 

Seguir fomentando esta capacidad.  

Encuentra soluciones a los problemas que se 
plantean en algunas situaciones. 

Proponer problemas cada vez con mayor grado de 
dificultad. 

 

Tiene dificultades para resolver  problemas en 
las situaciones que se plantean. 

Proponer problemas de acuerdo a sus capacidades para 
ir desarrollándolas. 

 

DIVERSIDAD EN LA COMUNICACIÓN 

Se expresa de forma oral y escrita con claridad 
y corrección. 

Proponer tareas que sigan perfeccionado la expresión 
oral y la escrita. 

 

Tiene dificultades para expresarse de forma 
oral y escrita. 

Proponer algunas tareas y debates en los que el 
alumnado tenga que utilizar expresión oral y escrita con 
el fin de mejorarlas. 

 

 Tiene dificultades para expresarse de forma 
oral y escrita. 

Proponer actividades con el nivel necesario para que el 
alumnado adquiera las herramientas necesarias que le 
permitan mejorar. 

 

 

RÚBRICA PARA AVALIAR O TRATAMENTO DA DIVERSIDADE NO GRUPO. 
 

TRATAMIENTO 
DE LA DIVERSIDAD EN GRUPO 

MEDIDAS 
PARA LA DIVERSIDAD 

GRADO 
DE CONSECUCIÓN 

La comunicación docente-grupo no presenta grandes 
dificultades. 

No se necesitan medidas.  

La comunicación docente-grupo tiene algunas dificultades. Proponer estrategias para mejorar la comunicación.  

La comunicación docente-grupo tiene grandes dificultades. Averiguar la causa de las dificultades y proponer medidas que las 
minimicen. 

 

El grupo está motivado y tiene gran interés. No se necesitan medidas.  

Parte del alumnado está desmotivado y tiene poco interés. Proponer estrategias que mejoren el interés y la motivación de esa 
parte del alumnado. 

 

El grupo no tiene interés y está poco motivado. Averiguar la causa de la desmotivación y proponer medidas que las 
minimicen. 

 

El grupo tiene buena actitud y siempre está dispuesto a No se necesitan medidas.  
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realizar las tareas. 

Parte del alumnado tiene buena actitud y colabora. Proponer actividades grupales en las que asuma responsabilidades el 
alumnado menos motivado. 

 

El grupo tiene mala actitud y no colabora en las tareas. Averiguar las causas del problema y adoptar medidas, estrategias, etc. 
para minimizar esas actitudes. 

 

 
De seguido, ofrécense unha serie de rúbricas ou instrumentos de axuda para reflexionar sobre catro aspectos fundamentais na práctica docente: 
 
1. Planificación. 
2. Motivación do alumnado. 
3. Desenvolvemento do proceso de ensino. 
4. Seguemento e avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe. 

PLANIFICACIÓN. 
 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE 
MEJORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
PLANIFICACIÓN 

1. Programa la asignatura teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje previstos 
en las leyes educativas. 

  

2. Programa la asignatura teniendo en cuenta el tiempo disponible para su desarrollo. 
  

3. Selecciona y secuencia de forma progresiva los contenidos de la programación de 
aula teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los grupos de estudiantes. 

  

4. Programa actividades y estrategias en función de los estándares de aprendizaje. 
  

5. Planifica las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos ajustados a 
la programación de aula y a las necesidades y a los intereses del alumnado. 
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6. Establece los criterios, procedimientos y los instrumentos de evaluación y 
autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del progreso de aprendizaje de sus 
alumnos y alumnas. 

  

7. Se coordina con el profesorado de otros departamentos que puedan tener 
contenidos afines a su asignatura. 

  

 

MOTIVACIÓN DO ALUMNADO. 
 
 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

 
 
 
 
MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO. 

1. Proporciona un plan de trabajo al principio de cada unidad. 
  

2. Plantea situaciones que introduzcan la unidad (lecturas, debates, diálogos…).   

 
3. Relaciona los aprendizajes con aplicaciones reales o con su funcionalidad. 

  

4. Informa sobre los progresos conseguidos y las dificultades encontradas.   

 
5. Relaciona los contenidos y las actividades con los intereses del alumnado. 

  

6. Estimula la participación activa de los estudiantes en clase. 
  

7. Promueve la reflexión de los temas tratados. 
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DESENVOLVEMENTO DO PROCESO DE ENSINO. 
 
 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

 
 
 
 
DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA 

1. Resume las ideas fundamentales discutidas antes de pasar a una nueva unidad o 
tema con mapas conceptuales, esquemas… 

  

2. Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es posible, con los ya 
conocidos; intercala preguntas aclaratorias; pone ejemplos... 

  

3. Tiene predisposición para aclarar dudas y ofrecer asesorías dentro y fuera de las 
clases. 

  

4. Optimiza el tiempo disponible para el desarrollo de cada unidad didáctica.   

5. Utiliza ayuda audiovisual o de otro tipo para apoyar los contenidos en el aula. 

  

6. Promueve el trabajo cooperativo y mantiene una comunicación fluida con los 
estudiantes. 

  

7. Desarrolla los contenidos de una forma ordenada y comprensible para los 
alumnos y las alumnas. 

  

8. Plantea actividades que permitan la adquisición de los estándares de aprendizaje 
y las destrezas propias de la etapa educativa. 

  

9. Plantea actividades grupales e individuales. 
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SEGUEMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO APRENDIZAXE. 
 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE 
MEJORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

1. Realiza la evaluación inicial al principio de curso para ajustar la programación 
al nivel de los estudiantes. 

  

2. Detecta los conocimientos previos de cada unidad didáctica.   

3. Revisa, con frecuencia, los trabajos propuestos en el aula y fuera de ella.   

4. Proporciona la información necesaria sobre la resolución de las tareas y cómo 
puede mejorarlas. 

  

5. Corrige y explica de forma habitual los trabajos y las actividades de los 
alumnos y las alumnas, y da pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

  

6. Utiliza suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada 
la evaluación de los diferentes contenidos. 

  

7. Favorece los procesos de autoevaluación y coevaluación.   

8. Propone nuevas actividades que faciliten la adquisición de objetivos cuando 
estos no han sido 
alcanzados suficientemente. 

  

9. Propone nuevas actividades de mayor nivel cuando los objetivos han sido 
alcanzados con suficiencia. 

  

10. Utiliza diferentes técnicas de evaluación en función de los contenidos, el nivel 
de los  estudiantes, etc. 

  

11. Emplea diferentes medios para informar de los resultados a los estudiantes y 
a los padres. 
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 INDICADORES DESCRIPTORES 

 
 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 

Cuidado del entorno 
medioambiental 
y de los seres vivos 

- Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 
- Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo 
sostenible. 
- Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno. 
- Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las 
repercusiones para la vida futura. 

Vida saludable 
- Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto a la alimentación y al ejercicio físico. 
- Generar criterios personales sobre la visión social de la estética del cuerpo humano frente a su cuidado 
saludable. 

La ciencia en el día a día 

- Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 
- Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad  circundante en 
distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, geográfico...). 
- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo que 
ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

Manejo de elementos 
matemáticos 

Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 
- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 
- Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 

Razonamiento lógico y resolución 
de problemas 

Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 
- Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 
- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Comprensión: oral y escrita - Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 
- Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

Expresión: oral y escrita 

- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 
- Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos y orales. 
- Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 

Normas de comunicación 

- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al 
interlocutor… 
- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas situaciones 
comunicativas. 

Comunicación en otras lenguas 

- Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso de la misma. 
- Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos contextos. 
- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier situación. 
- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o en asignaturas 
diversas. 

COMPETENCIA DIGITAL Tecnologías de la información - Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
- Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 
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- Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios 
tecnológicos. 

Comunicación audiovisual - Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 
- Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

Utilización de herramientas 
digitales 

- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 
- Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria. 
- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES 

Respeto por las manifestaciones 
culturales propias y ajenas 

- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo. 
- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 
- Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento científico. 

Expresión cultural y artística 

- Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos. 
- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por la 
estética en el ámbito cotidiano. 
- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y 
CÍVICAS 

Educación cívica y constitucional 

- Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de distintas fuentes, 
e identificar las implicaciones que 
tiene vivir en un Estado social y democrático de derecho refrendado por una constitución. 
- Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 

Relación con los demás 

- Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos. 
- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

Compromiso social 

- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 
- Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 
- Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y potencialidades. 
- Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Autonomía personal - Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 
- Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

Liderazgo 
- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 
- Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos. 
- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 

Creatividad 
- Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un tema. 
- Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 
- Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

Emprendimiento 

- Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 
- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 
- Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos. 
- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 
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APRENDER A APRENDER 

Perfil de aprendiz 

- Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas… 
- Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 
- Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

Herramientas para estimular el 
pensamiento 

- Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente… 
- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

Planificación y evaluación del 
aprendizaje 

- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de aprendizaje. 
- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los resultados 
intermedios. 
- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 


