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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

A materia de 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; "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 decisións 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 
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dixital, da capacidade de aprender a aprender, e do sentido da iniciativa e o espírito 
emprendedor. 
A materia de Economía impartirase no IES Pontepedriña en Santiago de Compostela. O centro 
está situado na zona do ensanche compostelán, polo que parte do alumnado procede da 
cidade ou os arredores pero outra parte procede dos concellos de Vedra, Touro e Boqueixón; 
estes concellos son basicamente rurais cun importante peso do sector primario e cunha 
poboación bastante dispersa. O nivel socio-económico das familias é moi variable, existindo ás 
veces grades diferencias polo que haberá que ter en conta esta circunstancia tanto á hora de 
poñer exemplos da actualidade como para pedirlle a realización de actividades en grupo, 
utilización de internet como fonte de recursos e emprego da aula virtual do centro. A materia 
impartirase nun grupo de 2º de bacharelato con 24 alumnos/as.  
 

 

2. VINCULACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZCIÓN DE 

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE CADA UN, COMPETENCIAS CLAVE, 

INSTRUMENTOS DE AVALIZACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

 
En canto aos obxectivos do bacharelato, éste contribuirá a desenvolver no alumnado as 
capacidades que lle permitan: 
 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 
cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de 
autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade 
na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 
conflitos persoais, familiares e sociais. 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar 
e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a 
violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 
calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 
discapacidade. 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario 
no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida. 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto 
cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao 
territorio galego. 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 
iniciativa,traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 
impulsar condutas e hábitos saudables. 
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
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p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo de 
consecución 

Compe 

tencias 
clave 

Unida
de 

 Bloque 1. A empresa    

a 

d 
i 

l 
m 

B1.1. A empresa e o/a 
empresario/a. 

B1.2. Elementos, funcións e 
obxectivos da empresa. 

B1.3. Clases de empresas. 

B1.4. Marco xurídico da 
actividade empresarial. 

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

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

Identifica as formas xurídicas 
en canto a esixencias de 
capital e coas 
responsabilidade. 

CD 

CMCCT 
CSIE 

2 

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. 

Analiza a forma xurídica máis 
conveniente a cada caso 
concreto. 

CD 

CMCCT 

2 

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. 

Clasifica as empresas 
segundo os criterios 
establecidos. 

 CAA 

CD 
CMCCT 

2 

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

Coñece as funcións, 
elementos e obxectivos 
das empresas. 

CCL 

CSIEE 

1 

a 

d 
h 
i 
l 
m 
p 

B1.5. Contorno da empresa. 

B1.6. Responsabilidade 
social e ambiental da 
empresa. 

B1.7. Funcionamento e 
creación de valor. 

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

EEB1.2.1. Identifica os tipos de empresas 
e de empresarios/as que actúan no seu 
contorno, así como a forma de 
relacionar co seu contorno máis 
próximo. 

Estuda con rigor casos 
concretos de empresas do 
seu contorno. 

CD 

CMCCT 
CSC 
CSIEE 

1-2-3 

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. 

Valora de forma crítica as 
externalidades. 

CD 

CSC 
CSIEE 

3 

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.  

Recoñece a importante labor 
en materia de progreso 
económico e social. 

 CSC 

CSIEE 

2-3 

 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. 

B2.1. 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. 

Identifica os factores que 
condicionan a localización 
dunha empresa e 
importancia da dimensión 
óptima. 

CCL 

CMCCT 

4 

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

Relaciona as economías de 
escala coa dimensión. 

CD 

CMCCT 
CSIEE 

4 

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

Recoñece as estratexias 
empresariais. 

CCL 

CMCCT 
CSIEE 

4 

EEB2.1.4. Analiza as estratexias de Diferenza entre crecemento CAA 4 
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B2.6. Empresa multinacional: 
aspectos positivos e 
negativos do seu 
funcionamento. 

crecemento interno e externo a partir de 
supostos concretos. 

interno e crecemento 
externo. 

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. 

Describe e valora a 
importancia das PEMES. 

 CSC 

CSIEE 

4 

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

Investiga sobre a RSC das 
multinacionais e as 
estratexias de destas. 

CCL  

CSC 
CMCCT 

4 

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. 

Valora a importancia das 
TICS no mundo 
empresarial. 

CD 

CMCCT 
CSC 

4 

 Bloque 3. Organización e dirección da empresa    

d 

i 
l 
m 
p 

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

B3.2. Funcións básicas da 
dirección. 

B3.3. Planificación e toma de 
decisións estratéxicas. 

B3.4. Organización formal e 
informal da empresa: 
deseño e análise da súa 
estrutura. 

B3.5. A xestión dos recursos 
humanos e a súa 
incidencia na motivación. 

B3.6. Os conflitos de 
intereses e as súas vías 
de negociación. 

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

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

Coñece as consecuencias da 
divisón do traballo e a 
especialización. 

CMCCT 

CSC 

5 

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. 

Elabora organigramas e 
analiza as relacións 
formais e informais. 

CCL 

CMCCT 
CSIEE 

5 

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

Coñece as funcións de cada 
area de actividade e as 
súas interrelacións. 

CD 

CMCCT 
CSIEE 

1-5 

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. 

Elabora informes sinxelos 
sobre a organización de 
empresas do contorno. 

CAA 

CD 
CSC 
CSIEE 

5 

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

Detecta problemas 
organizativos e busca 
solucións. 

 CAA 

CMCCT 
CSIEE 

5 

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. 

Recoñece a importancia do 
capital humano. 

CAA 

CSC 
CSIEE 

6 

 Bloque 4. A función produtiva    

a 

i 
l 
m 

B4.1. Produción e proceso 
produtivo. 

B4.2. Función de produción. 
Produtividade e eficiencia 

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

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. 

Calcula a produtividade e 
obtén conclusións. 

CD 

CMCCT 

7 

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

Analiza a posible relación 
entre salarios e 
produtividade. 

CMCCT 

CSC 

7 
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mellora da 
competitividade 
empresarial. 

EEB4.1.3. Reflexiona sobre a importancia 
para a sociedade e para a empresa da 
investigación e da innovación 
tecnolóxica en relación coa 
competitividade e o crecemento. 

Valora positivamente a I+D+i CAA 

CMCCT 
CSC 

7 

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. 

Calcula ( gráfica e 
matematicament o 
beneficio e interpreta 
resultados. 

CD 

CMCCT 

7 

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

Calcula e representa os 
custos  e ingresos. 

CD 

CMCCT 

7 

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

Acha e interpreta o limiar de 
rendibilidade. 

CD 

CMCCT 

7 

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

Toma decisións baseándose 
en datos obxectivos de 
custos e ingresos. 

CMCCT 

CSIEE 

7 

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. 

Resolve exercicios de xestión 
de stocks. 

CD 

CMCCT 

8 

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

Calcula as existencias 
segundo PMP, FIFO etc. 

 CD 

CMCCT 

8 

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

Coñece as importancia da 
correcta levanza do 
inventario. 

CMCCT 

CSIEE 

8 

 Bloque 5. A función comercial da empresa    

d 

h 
i 
l 
m 

B5.1. Departamento 
comercial da empresa 

B5.2. Concepto e clases de 
mercado. 

B5.3. Técnicas de 
investigación de 
mercados. 

B5.4. Comportamento do/da 
consumidor/a e 
segmentación de 
mercados. 

B5.5. Variables do 
márketing-mix e 
elaboración de 
estratexias. 

B5.6. Estratexias de 
márketing e ética 
empresarial. 

B5.7. Tecnoloxías da 
información e das 
comunicacións e 
márketing. 

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

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

Define en que tipo de 
mercado opera 
determinada empresa. 

CSIEE 9 

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

Aplica o marketing operativo 
e estratéxico axeitado. 

CAA 

CD 
CMCCT 

3-9-
10 

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

Coñece as estratexias de 
marketing. 

CD 

CMCCT 
CSC 
CSIEE 

9-10 

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

Describe as fases da 
investigación comercial. 

CCL 

CMCCT 

9 

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

Emprega a segmentación de 
mercados a casos 
concretos. 

CD 

CMCCT 

9 

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. 

Coñece as principais 
contribucións das TICS ao 
marketing. 

CD 

CMCCT 
CSC 

9 

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

Coñece os elementos e 
funcionamentos do 
departamento de 
marketing. 

 CCL 

CMCCT 

9-10 
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EEB5.1.8. Determina as necesidades da 
clientela en relación coas 
características dos produtos ou dos 
servizos ofrecidos pola empresa. 

Detecta necesidades en 
relacións aos produtos da 
empresa. 

CD 

CMCCT  
CSC 

9-10 

 Bloque 6. A información na empresa    

d 

g 
h 
i 
l 
m 

B6.1. Obrigas contables da 
empresa. 

B6.2. A composición do 
patrimonio e a súa 
valoración. 

B6.3. Resultados da 
empresa. 

B6.4. As contas anuais e a 
imaxe fiel. 

B6.5. Elaboración do balance 
e da conta de perdas e 
ganancias. 

B6.6. Análise e interpretación 
da información contable. 

B6.1. Identificar os datos máis 
salientables do balance e da 
conta de perdas e ganancias, 
explicar o seu significado, 
diagnosticar a situación a partir 
da información obtida e propor 
medidas para a súa mellora. 

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

Clasifica os elementos 
patrimoniais 

CMCCT 

CSIEE 

11 

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

Agrupa os elementos en 
masas. 

CMCCT 11 

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

Analiza os equilibrios 
patrimoniais. 

CAA 11-12 

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

Calcula e interpreta as 
principais rateos 
económica-financeiros. 

CMCCT 12 

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

Propón posibles melloras 
ante desequilibrios. 

CAA 

CSIEE 

11-12 

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. 

Realiza os cálculos 
correctamente. 

CMCCT 

CD 

11-12 

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

Valora a importancia dos 
equilibrios 

CMCCT 

CSIEE 

12 

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

Proporciona  aportacións 
sólidas baseándose en 
datos certos. 

CAA 

CSIEE 

11-12 

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

Elabora a conta de P e G. CD 

CMCCT 

11 

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

Interpreta os resultados da 
conta de P e G. 

CD 

CMCCT 
CSIEE 

11 

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. 

Coñece as principais obrigas 
fiscais das empresas. 

CMCCT 

CSIEE 

12 

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

Coñece os principais 
elementos de cada tributo. 

CCL 
CMCCT 

12 

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

Valora o importante peso do 
IS e do IVE para a 
contribución ao 
sostemento das arcas 
públicas. 

CSC 12 

 Bloque 7. A función financeira    

d 
g 

i 

B7.1. Estrutura económica e 
financeira da empresa. 

B7.2. Concepto e clases de 

B7.1. Valorar proxectos de 
investimento, xustificar 
razoadamente a selección da 
alternativa máis vantaxosa, 

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

Diferenza entre métodos 
estáticos e dinámicos e 
calcula pay-back e VAN e 
interpreta resultados. 

CD 
CSIEE 

CMCCT 

13 
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En canto a temporalización: 

l 
m 

investimento. 
B7.3. Valoración e selección 

de proxectos de 
investimento. 

B7.4. Fontes de 
financiamento interno e 
externo da empresa. 
Novas formas de 
financiamento. 

B7.5. Ciclos da empresa. 
B7.6. Período medio de 

maduración. 

diferenciar as posibles fontes 
de financiamento nun 
determinado suposto e razoar 
a elección máis axeitada. 

investimentos. 

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

Calcula pay-back e VAN e 
interpreta resultados. 

 CD 

CMCCT 

13 

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. 

Coñece as distintas fontes de 
finanzamento e o custe 
que implican. 

 CCL 
CMCCT 

13 

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

Explica e aplica a forma de 
finanzamento externo 
máis axeitado e a sús 
forma de amortización. 

CAA 
CD 

CMCCT 

13 

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

Coñece e aplica a forma de 
finanzamento máis 
axeitado e a sús forma de 
amortización. 

CAA 
CMCCT 

CSIEE 

14 

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

Accesorio CMCCT 
CSIEE 

14 

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

Aplica os coñecementos 
aprendidos a casos 
concretos. 

CAA 

CMCCT 

14 

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

Emprega as TICS para a 
resolución de problemas. 

 CD 

CMCCT 

14 

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

Determina as fases do ciclo 
de explotación dunha 
empresa. 

CCL 

CMCCT 
CSIEE 

13-14 

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

Calcula o PMM económico e 
financeiro e interpreta os 
resultados. 

CMCCT 

CAA 
CD 

13 

 
TRIMESTRE 

 
UNIDADE 

 
SESIÓNS 

 
1  TEMA 1 A empresa e o empresario 5 

 
2 

 
TEMA 2 Clases de empresas e formas xurídicas 

10 

 
7 TEMA 3 Produción, produtividade y custes 12 

1º   

3 TEMA 4 A empresa e o seu contorno 6 

 
8 TEMA 5 A función de aprovisionamento 10 

 
4   TEMA 6 O desenvolvemento da empresa 6 
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1º TRIMESTRE: TEMAS 1,2, 3 e 7. 

2º TRIMESTRE: TEMAS 4, 8, 5 e 6. 

3º TRIMESRE: TEMAS 9,10,11,12,13,14. 

 

A avaliación continua será inicial, formativa e sumativa. 

Avaliación inicial, realizarase ao inicio de cada unidade didáctica, a través dun diálogo 

cos alumnos, ou dun cuestionario con preguntas curtas, valorarase o nivel de coñecementos 

previos dos alumnos sobre o tema, para poder basearnos neles, intentando conectar os novos 

coñecementos cos xa asentados e deste modo lograr unha aprendizaxe significativa. 

Avaliación formativa, durante todo o desenvolvemento das unidades, farase unha labor 

de observación para determinar a evolución dos coñecementos a través das actividades, 

valorando a cooperación entre eles e o seu interese polo que están a realizar. 

Ademais proporciona ao profesor información para corrixir as posibles deficiencias 

atopadas no proceso de ensino-aprendizaxe. 

Para a correcta e sistemática supervisión da evolución do alumno, o profesor levará 

unhas fichas dos alumnos, , onde apuntará todas as anotacións (participación, traballo diario, 

asistencia, …) que estime conveniente para unha equitativa avaliación continua do alumno. 

A falta de asistencia reiterada é motivo de perda do dereito de asistencia á clase e de 

avaliación continua cando o número de faltas de asistencia sen xustificar supere o 10% do 

horario establecido ou cando o numero de faltas xustificadas ou sen xustificar supere o 20%  

Aqueles alumnos que perden o dereito a avaliación continua, realizarán unha única 

proba escrita, que se fará conxuntamente e será similar á proba final (de recuperación) do 

alumnado regular 

Avaliación sumativa, ao finalizar cada bloque temático, valorarase a consecución de 

obxectivos. 

 
5   TEMA 7 Dirección e organización 6 

 
11 

 
TEMA 8 O patrimonio e as cuentas 
 

8 

2º   

12 
TEMA 9 Análise económica-financeira e 
fiscalidad da empresa 10 

 
6 TEMA 10 A xestión dos recursos humanos 10 

 
9  TEMA 11 A función comercial 8 

 
10 

 
TEMA 12 O marketing mix 

8 

3º   

13 TEMA 13 O investimento na empresa 10 

 
14 TEMA 14 O financiamento da empresa 8 
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Realizarase unha proba escrita que incluirá os aspectos máis importantes do bloque 

temático e versará sobre contidos, tanto teóricos como prácticos 

Na cualificación, valorarase do seguinte modo para na 1ª e 2ª avaliación: 

a) Proba escrita: 80% 

b) Entrega de traballos e realización das actividades encomendadas: 10% 

c)    Participación e traballo en clase, puntualidade, interese, intervencións voluntarias 

para resolución de cuestións: 10% 

Valorarase do seguinte modo na 3ª avaliación: 

a) Proba escrita dos temas 11 e 12: 50% 

b) Proba escrita dos temas 13 e 14: 20% 

c) Traballo de marketing (temas 9 e 10): 20% 

d) Participación e traballo en clase, interese, intervencións voluntarias para resolución de 

cuestións: 10% 

 

 A nota de cada avaliación será o resultado de aplicar as anteriores ponderacións, 

considerarase aprobado/a o alumno/a que obteña unha nota igual ou superior a 4,5. 

 A nota final de Xuño será a nota media das tres avaliacións. 

O alumnado que falsee as/os probas/exames apoiándose en materiais ou asesoramento non 

autorizado expresamente será cualificado nesa proba cun cero. 

Co obxectivo de motivar ao alumnado poderanse realizar pequenas probas, individuais ou 

colaborativas, sen necesidade de previo aviso. 

Cada 2 temas se realizará unha proba escrita (cando sexa posible tipo ABAU) agás para os 

temas 9 e 10 que se avaliará a través da resolución dun caso práctico que se establecerá na 

aula virtual e/ou un exame tipo test a aquel alumnado que non asista ou colabore segundo o 

establecido na AV para a realización do traballo en grupo. 

En canto aos instrumentos de avaliación teranse en conta tanto as probas escritas, como as 

táboas de observación nas cales o docente irá anotando, día a día, o desenvolvemento do 

alumnado nas aulas. Asemade realizaranse ao longo do curso exposicións de traballos a través 

de medios audiovisuais. 

 

3.  METODOLOXÍA DIDÁCTICA E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
A metodoloxía é a forma concreta na que se organizan, regulan e se relacionan entre si os 

diversos compoñentes que interveñen no proceso de aprendizaxe e alumnado, profesorado e 

comunidade educativa. A metodoloxía didáctica do Bacharelato favorecerá a capacidade do 

alumno para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos 

apropiados de investigación. Concederase importancia á relación entre os aspectos teóricos 

das materias coas súas aplicacións prácticas na sociedade. 

A metodoloxía que se empregará no ensino da Economía versará sobre os seguintes aspectos: 
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• Considerar os esquemas de pensamento e as concepcións dos alumnos e alumnas, 

favorecendo o seu traballo e a súa autonomía na aprendizaxe. 

• Propiciar a indagación, baseándose na recollida e análise de información de distintas fontes 

en relación co tema tratado. 

• Partir dos problemas económicos actuais, utilizando os medios de comunicación, non só a 

prensa especializada transmiten a diario variedade de noticias económicas. Na medida do 

posible estas noticias estarán relacionadas co contorno para que resulten máis motivadoras. 

• Xerar conclusións relevantes en relación co problema traballado e na súa comunicación 

ordenada e clara. 

• Favorecer o traballo cooperativo, o intercambio entre iguais e a reflexión sobre o propio 

proceso de aprendizaxe o que supón fomentar o traballo en equipo como forma de relación 

laboral relacionada co seu futura incorporación ao mercado laboral. 

• Utilizar a linguaxe matemática necesaria e a análise gráfica. 

• Propoñer a investigación de temas económicos do ámbito próximo ao alumnado, tanto no 

ámbito individual coma en equipo, utilizando diferentes fontes e procedementos de información, 

debendo o alumno organizar o propio traballo de investigación, de maneira que faga da 

economía algo próximo e útil. 

• Coas actividades formuladas tratarase de xerar debate co fin de esclarecer as ideas e chegar 
a unha conclusión común. 
 
Os materiais e recursos que axudarán ao profesor a presentar e desenvolver os contidos, e aos 

alumnos a adquirilos son: 

       -    Libro de texto, ECONOMÍA DA EMPRESA  da editorial Galinova. 

- Artigos de prensa e revistas especializadas (Emprendedores, Capital, …) 

- Libros de texto de distintas editoriais: McGraw-Hill, Rodeira, SM, Baía. Dos que se 

tomarán actividades de reforzo. 

- Pizarra, xices, canón de vídeo, ... 

- Videos de actualidade económica. 

- Películas con trasfondo económico que se traballarán a través dunha ficha de traballo. 

- Aula de informática, os alumnos utilizarán os ordenadores tanto para acceder a internet 

coma para realizar os traballos de grupo, para guiar a busca proporcionaránselles 

certas direccións de páxinas web como: 

- Axencia Estatal da Administración Tributaria:www.aeat.es 

- Instituto Galego de Promoción Económica: www.igape.es 

- Confederación Española Asociación de Jovenes Empresarios: www.ceaje.com 

- Instituto da Pequena e Mediana Empresa: www.ipyme.es 

- Instituto Nacional de Estatística: www.ine.es 

- Instituto galego de estatística: www.ige.es 

- Seguridade Social: www.seg-social.es 

- Revista Emprendedores: www.emprendedores.es 

- Revista Capital: www.capitalrevista.es 
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- Prensa especializada: www.eleconomista.es 

- SEPI: www.sepi.es 

 

 

4. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

Con respecto á avaliación inicial, ao principio de cada unidade establecerase un diálogo 

informal co alumnado para saber os coñecementos previos que posúen sobre ese tema, deste 

xeito o docente coñecerá o punto de partida para comezar a construír sobre eles os novos 

conceptos. 

Trala avaliación da avaliación, en caso de non superar o grao mínimo de consecución 

de cada un dos estándares de aprendizaxe para cada trimestre, o alumno/a disporá dunha 

recuperación por avaliación a realizar despois de entregados os resultados da proba ordinaria, 

que consistirá nunha proba escrita de similares características ás descritas no apartado de 

avaliación 

Aos alumnos con deficiencias conceptuais ou procedementais, entregaránselle 

actividades e casos prácticos que deberán resolver na casa e entregar ao profesor para a súa 

corrección. 

Os alumnos que non superen a materia deberán recuperala na proba extraordinaria de 

xuño mediante unha proba escrita sobre toda a materia. 

 

5. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

Ao remate de cada avaliación, o departamento de economía reunirase para avaliar o proceso 
de ensino e a práctica docente. 
As conclusións desa análise debe quedar reflectida no libro de actas do departamento de 
economía. Para a axuda desa análise e a elaboración de conclusións que permitan a mellora 
do proceso de ensino e a práctica docente utilizarase a seguinte táboa 
  
ÁNALISIS DOS RESULTADOS DO DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA. 
AVALIACIÓN:                

GRUPO Nº 
ALUMNOS 

APROBADOS SUSPENSOS 
MOTIVOS FRACASO 

ESCOLAR 
PROPOSTAS DE 

MELLORA 
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Nas reunións do departamento de economía, realizarase un seguemento da programación para 
determinar si transcorre según o previsto, esta avaliación quedará reflectida no libro de actas 
do departamento de economía. 
Ao finalizar o curso, o departamento elaborará unha memoria na que se avalíe a programación 
impartida. 
 Para a axuda desa análise e a elaboración de conclusións que permitan a mellora  da 
programación para vindeiros cursos utilizarase a seguinte táboa: 
 

ASIGNATURA  

CURSO  

PROFESOR/A (ES/AS)  

 

A. Porcentaxe de cumprimento da programación 
 

 A.1 Xustificacións da parte da programación non impartida 
 

B. Modificacións introducidas durante o curso en relación coa 
programación 
 

 B.1 Motivo ou motivos das modificacións feitas ó longo do curso 
 

C. Análise dos resultados das avaliacións. 
 

 
Cualificación Nº de alumnos/as 

0 
1 
2 
3 
4 

 

Suspensos  
5 
6 

 

7  
8  
9 

10 
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Aprobados  
 

D. Propostas de mellora para a programación didáctica do próximo curso 
 
 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTERIAS E EXTRAESCOLARES PREVISTAS 

- Asistir ao Viveiro de Empresas dependente da Cámara de Comercio de Santiago 

de Compostela. 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Entendemos como medidas específicas de atención á diversidade aquelas que non se 

formulan con carácter xeral para todos os alumnos senón que son deseñadas especialmente 

para un alumno/a en particular ou para un grupo de alumnos que requiran unha actuación 

común, pero claramente diferenciada da programación da aula. Algúns dos factores desta 

diversidade son: a intelixencia, o rendemento escolar, as capacidades, o ámbito sociocultural, 

personalidade, etc. Esta é un labor moi importante que debe estar presente en todo o proceso 

educativo. O profesor debe axustar a axuda pedagóxica ás diferentes necesidades do 

alumnado, e facilitar recursos variados que permitan dar resposta ás diversas motivacións, 

intereses e capacidades que presentan os alumnos nesta etapa. 

É fundamental sinalar que, no caso de alumnos con necesidades educativas especiais 

unha decisión desta natureza non debe ser tomada de forma individual dende unha área. É 

preciso facer unha análise global da situación e así tomar unha decisión co resto do 

profesorado e se é necesario co departamento de orientación, así como poñer os medios 

materiais e instrumentos que poden facilitar o proceso de ensino e aprendizaxe, é dicir o 

equipamento necesario que facilite a autonomía, o desprazamento, a visión e a audición, en 

definitiva que facilite e potencie os niveis de comunicación, tanto oral como escrita, dos 

alumnos con necesidades educativas especiais e deste xeito poidan participar ao máximo da 

programación ordinaria prevista. 

A atención á diversidade, dende o punto de vista metodolóxico, debe estar presente en 

todo o proceso educativo e levar o profesor a: 

- Detectar os coñecementos previos dos alumnos ao empezar o tema e conectar os que 

se vaian ensinar con eles. Aos alumnos nos que se detecte algunha lagoa nos seus 

coñecementos, débeselles propoñer algún tipo de ensino compensatorio, que cubra 

esas deficiencias. 

- Ter en conta o ritmo de aprendizaxe dos alumnos., polo que se debe ter previsto un 

número suficiente de actividades para cada un dos contidos, con distinto nivel de 

dificultade, que permita traballar estes con distintas esixencias. 

- Tamén se debe ter en conta, os alumnos con ritmos de aprendizaxe rápidos, para os 

que se proporán actividades de ampliación, afondando sobre aspectos específicos da 

economía co fin de que poidan progresar dun modo acorde as súas capacidades. 
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8. TEMAS TRANSVERSAIS 

 
- A medida que se expoñen e estudan os contidos e se realizan as diversas 

actividades, trataranse temas transversais tratando de espertar e fomentar valores nos 

alumnos que estudan esta materia. 

Farase especial referencia aos seguintes temas transversais: 
 
A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, e a comunicación audiovisual 

En cada unidade didáctica, lerase, algún artigo de prensa seleccionado polo profesor 

relacionado coa materia e traballarase sobre el ( ben sexa de prensa actuar ou dos que ofrece 

o libro de texto), tamén se procederá en algúns temas ao visionado de documentais e 

fragmentos de películas, así os alumnos observarán a relación dos contidos coa realidade 

económica, e permitirá, estudar a materia nun contexto totalmente actualizado. 

As tecnoloxías da información e da comunicación 

A aplicación das tecnoloxías da información e a comunicación ao traballo da aula convértese 

nunha peza clave na educación e formación das novas xeracións 

Debemos beneficiarnos das vantaxes de Internet, para iso os alumnos acudirán á aula de 

informática con frecuencia, co obxecto de obter información que poidan necesitar para realizar 

traballos e actividades. Asemade se empregará a aula virtual do centro. 

Educación cívica e constitucional 

No primeiro tema estúdase a empresa como elemento fundamental para a satisfacción das 

necesidades humanas. 

. Nos temas 9 e 10 estúdase a publicidade como medio de comunicación de masas entre 

consumidores e empresas, ao tempo que se reflexiona sobre a súa utilización para influír sobre 

a demanda das familias. En todo caso, procúrase deslindar os conceptos de consumo e 

consumismo. 

A educación ambiental é tratada de forma especial no tema 3 (RSC). 

Os efectos negativos que sofre o medio natural como consecuencia do consumismo e os 

métodos de produción das empresas reclaman a reflexión e posicionamento dos alumnos para 

lograr o desenvolvemento sostible. 

Educación para a igualdade entre homes e mulleres 

Evitaranse os comportamentos , os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 

discriminación, procurando poner exemplos de presidentas, directoras de empresa… 

O Emprendemento 

A economía introduce aos alumnos no que vai ser o seu destino na maior parte dos casos: o 

mundo da empresa. Na maioría das unidades insístese en esta parcela en concreto para que o 

alumno coñeza máis de preto a unidade básica de producción,especialmente no tema 1. 

Os alumnos realizarán ao longo do curso diferentes traballos en grupo o que lle permitirá 

afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de competencias como a 

creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo e a confianza nun mesmo 
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Santiago de Compostela, a 16 de setembro de 2019 

O xefe do departamento de economía, 

 

Asdo.: Javier Benito Torres 


