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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

Para conseguir un ensino eficaz no noso alumnado non podemos 

desenvolver a nosa actividade docente empregando a improvisación. A 

programación convértese así nunha ferramenta fundamental, onde se secuencia 

e organiza o noso método de ensinanza, incluíndo obxectivos educativos, 

competencias a lograr, contidos, metodoloxía, criterios de avaliación, así como 

unha adaptación á diversidade presente nas aulas actuais e aos estudantes con 

necesidades educativas específicas.  

A programación é fundamental para conseguir cumprir a normativa en 

materia educativa tanto estatal como a da propia Comunidade Autónoma de 

Galicia e conseguir ao mesmo tempo que a lexislación educativa vixente se 

adapte á realidade do centro e do alumnado. Por outra parte, cabe destacar que 

a programación do docente e do curso debe estar en harmonía co disposto na 

Programación Xeral Anual do Centro e o Plan de Convivencia do Centro. A 

programación é, polo tanto, o terceiro nivel de concreción curricular. 

A programación didáctica deste curso 2021/22 serve de marco para a 

unificación dos criterios dos distintos profesores que imparten materias 

asociadas a este departamento (pertenzan ou non a el) e serve como punto de 

referencia para a orientación do traballo do noso alumnado. 

O Instituto de Educación Secundaria Praia Barraña é un centro público, que 

empezou a funcionar como centro homologado en 1983 e que esta situado no 

núcleo urbano de Boiro, nunha zona próxima a praia. 

A poboación de Boiro esta preto dos 19.000 habitantes, sendo o sector 

primario derivado de actividades marítimo-pesqueiras e o sector industrial da 
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zona do Barbanza os que ocupan a meirande parte da súa poboación, seguindo 

do sector terciario derivado das actividades turísticas. 

No centro actualmente estanse a impartir as ensinanzas de ESO, os 

bacharelatos Científico Tecnolóxico, de CCSS e Humanidades e Artístico. En 

canto ós centros de procedencia do noso alumnado, hai que dicir que proveñen 

na súa maioría de outros centros da vila, especialmente, do Colexio Público 

Santa Baia. 

No relativo ao profesorado, a continuación engádese unha táboa coa 

relación de docentes e materias obxecto de programación: 

Materia Curso Profesor/a 

Educación Financieira 2º E.S.O. Paula Argibay Cabo 

Iniciación á actividade emprendedora e empresarial 4º E.S.O. Paula Argibay Cabo 

Economía 4º E.S.O. Paula Argibay Cabo 

Economía 
 

1º Bacharelato 
Paula Argibay Cabo 

Economía da Empresa 2º Bacharelato Esther Fernández Cabaleiro 

Fundamentos da Administración e Xestión 

 
2º Bacharelato Paula Argibay Cabo 

 

2. EDUCACIÓN FINANCIEIRA 

2.1. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

As orientacións da UE insisten na necesidade da adquisición das 

competencias clave por parte da cidadanía como condición indispensable para 

lograr que os individuos alcancen un pleno desenvolvemento persoal, social e 

profesional que se axuste ás demandas dun mundo globalizado e faga posible o 
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desenvolvemento económico. Así, a Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la 

que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, establece no seu artigo segundo as competencias 

clave no Sistema Educativo Español, é dicir, as capacidades para aplicar de 

forma integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, coa 

fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de 

problemas complexos (artigo 2 do R.D. 1105/2014 por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato).  A 

materia obxecto de programación, segundo o establecido no Anexo da Orde do 

15 de xullo de 2015 pola que se establece la relación de materias de libre 

configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de 

educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a 

súa oferta, incide fundamentalmente nesas competencias clave fomentando: 

• A comunicación lingüística (CLL),  mediante a interpretación, organización 

e selección de información de textos relevantes, ademais da transmisión 

de información, de datos e ideas a través argumentacións,  en diálogos 

ou exposicións tanto orais como escritas, empregando con precisión a 

terminoloxía específica en base aos coñecementos que o alumnado vai 

adquirindo ao longo do curso.  

• As competencias sociais e cívicas (CSC), fomentadas polo coñecemento 

histórico dos problemas económicos pasados e actuais e as posibles 

respostas aos mesmos.   

É habitual ver na realización de traballos grupais a asignación de 

roles estereotipados en base ao xénero. Así, por exemplo, as mulleres 
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desempeñan labores de comprobación ou recompilación de información, 

mentres que os homes realizan tarefas manuais ou de cálculo. Coa fin de 

contrarrestar esta situación e promover a igualdade de xénero e a non 

discriminación por razóns culturais, físicas, intelectuais, etc., será habitual 

o intercambio de cometidos asignados a cada persoa tras unha primeira 

reunión do grupo de traballo, ademais de fomentar por parte do docente 

a creación de grupos mixtos. 

Por outra parte, impulsaranse actitudes contrarias á evasión fiscal 

e buscarase espertar conciencia sobre a importancia do pago de impostos 

na nosa economía ou do impacto medioambiental da actividade 

económica, coa análise de material audiovisual e escrito de actualidade, 

ademais de visitas a organismos públicos. 

• A competencia de aprender a aprender (CAA) a través da proposta de 

tarefas de reflexión e investigación. Para a resolución dalgunhas destas 

tarefas fomentarase o traballo en equipo e a aprendizaxe colaborativa, de 

forma que sexa necesaria a participación de cada un dos membros que o 

conforman para a realización satisfactoria do mesmo. Isto conseguirase 

entre outras medidas co establecemento de subtarefas compartidas ou 

intercambio na metade do proceso de elaboración do traballo. 

Por outra parte, para desenvolver correctamente esta competencia 

débese favorecer a autocrítica por parte do alumnado a través da 

autoavaliación do traballo e a súa posterior reflexión. Esta deberá 

identificar os puntos positivos e negativos, así como a capacidade de 

mellora e vías para conseguila, establecéndose metas realistas e factibles 
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de acordo coas propias capacidades. Nesta labor o estudante estará 

asesorado en todo momento polo docente e polo orientador do centro. 

• A competencia dixital (CD) desenvolverase ensinando as claves para a 

busca de información relevante e o seu contraste con fontes e organismos 

oficias, nacionais e internacionais, así como a súa presentación 

(numérica, simbólica ou gráfica) en formatos dixitais. Ademais 

fomentarase unha actitude crítica e un uso responsable das redes sociais 

como medios de difusión de información. 

• A competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) a 

través de contidos e destrezas relacionadas co mundo laboral, a 

educación económica, financieira e a organización empresarial.  

• A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCCT) a través da resolución de problemas, nas que o 

alumnado teña que empregar coñecementos matemáticos para describir 

e predicir distintos fenómenos económicos. Esta competencia tamén se 

fomenta mediante a interpretación e elaboración de gráficos. 

 

Para finalizar a análise xeral da participación da materia que nos ocupa 

no desenvolvemento das competencias clave, engádese o perfil competencial 

da materia de Educación Financieira: 

COMPETENCIA CLAVE: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

Estándares 

2º- EFNB1.1.1. Recoñece as fontes de renda persoal e describe os tipos de recursos financeiros. 

2º- EFNB1.2.2.Explica o papel dos intermediarios financeiros na sociedade, e caracteriza e identifica os 
principais mercados financeiros. 

2º- EFNB2.2.2. Clasifica os préstamos según a garantía esixida pola entidade prestamista, definindo cada un 
dos tipos e analizando as súas características e os elementos integrantes. 

2º - EFNB2.4.3. Comprende os principais dereitos e deberes dos/ das consumidores/as no mundo financeiro e 
recoñece as principais implicacións dos contratos financeiros. 
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2º - EFNB2.4.4. Elabora un sinxelo escrito de reclamación ante unha entidade bancaria, empregando unha 
estrutura formal idónea. 

2º - EFNB2.6.1. Recoñece os perigos do uso fraudulento e do abuso na utilización de datos de carácter persoal 
nas relacións coas entidades bancarias, con especial atención aos vinculados cos novos sistemas de relación 
cos bancos. 

2º - EFNB2.6.3. Valora a necesidade de garantir a seguridade na operativa bancaria a través das novas canles 
de relación coas entidades bancarias. 

2º - EFNB3.1.2. Describe os medios para identificar diñeiro falso e explica os pasos que se deben seguir en 
caso de detectalo. 

2º - EFNB3.1.3. Valora as consecuencias do uso fraudulento do diñeiro. 

2º -  EFNB3.2.1. Explica o papel de intermediación das entidades bancarias, valorando a importancia das súas 
funcións na economía. 

2º - EFNB3.2.2. Clasifica as contas bancarias á vista, describe as súas características e os elementos 
obxectivos e subxectivos, e explica vantaxes e inconvenientes 

2º - EFNB3.2.3. Describe o funcionamento das contas bancarias á vista, explica os movementos e interpreta a 
información subministrada nos extractos e nos documentos xustificativos. 

2º -  EFNB3.2.4. Compara ofertas concretas de entidades bancarias para a selección dun contrato de conta á 
vista. 

COMPETENCIA CLAVE: SOCIAIS E CÍVICAS (CSC) 

Estándares 

2º- EFNB1.1.1. Recoñece as fontes de renda persoal e describe os tipos de recursos financeiros. 

2º - EFNB1.1.2. Procura alcanzar a seguridade financieira na concreción dos seus obxectivos financeiros 
persoais. 

2º - EFNB1.1.3. Identifica os tipos de inversións ao longo da vida das persoas. 

2º - EFNB1.2.1. Relaciona a situación económico-financieira persoal cos principais indicadores económicos. 

2º - EFNB1.3.1. Identifica as etapas que conducen á toma de decisión de consumo intelixente. 

2º - EFNB1.4.4. Avalía a oportunidade de contratación de imposicións e depósitos a prazos e de contas á vista 
remuneradas en función das condicións do mercado, e considera as súas vantaxes e os seus inconvenientes. 

2º - EFNB2.1.1. Valora o impacto da planificación e a importancia do aforro na vida de cada un. 

2º - EFNB2.1.3. Avalía os gastos axustándoos aos ingresos e identifica medidas de control. 

2º - EFNB2.3.1. Distingue o sistema público de Seguridade Social dos sistemas privados de previsión (seguros 
e plans de pensións). 

2º - EFNB2.4.2. Determina os procesos de reclamación ante entidades bancarias e organismos reguladores, e 
as actitudes que hai que adoptar como persoa usuaria de servicios bancarios. 

2º - EFNB2.4.3. Comprende os principais dereitos e deberes dos/ das consumidores/as no mundo financeiro e 
recoñece as principais implicacións dos contratos financeiros. 

2º - EFNB2.4.4. Elabora un sinxelo escrito de reclamación ante unha entidade bancaria, empregando unha 
estrutura formal idónea. 

2º - EFNB2.5.2. Valora as vantaxes e os inconvenientes das novas canles de relación coas entidades 
financieiras 

2º - EFNB2.6.2. Considera as recomendacións de seguridade e protección de datos persoais na operativa 
bancaria e comprende os dereitos que lle outorga a normativa aplicable. 

2º - EFNB2.6.3. Valora a necesidade de garantir a seguridade na operativa bancaria a través das novas canles 
de relación coas entidades bancarias. 
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2º - EFNB3.1.2. Describe os medios para identificar diñeiro falso e explica os pasos que se deben seguir en 
caso de detectalo. 

2º - EFNB3.1.3. Valora as consecuencias do uso fraudulento do diñeiro. 

2º -  EFNB3.2.1. Explica o papel de intermediación das entidades bancarias, valorando a importancia das súas 
funcións na economía. 

COMPETENCIA CLAVE: APRENDER A APRENDER (CAA) 

Estándares 

2º - EFNB1.3.2. Interpreta o significado de rendemento e risco en diversos contextos financeiros, e recoñece 
os beneficios da diversificación. 

2º - EFNB1.3.4. Representa graficamente as operacións de inversión e interpreta o significado de rendemento 
e de risco en diversos contextos financeiros, e recoñece os beneficios da diversificación. 

2º - EFNB1.3.5. Identifica os motivos que conducen á decisión de aforrar. 

2º - EFNB1.4.2. Compara ofertas concretas de depósitos e imposicións a prazo mediante a consideración dos 
tipos efectivos de interese aplicados. 

2º - EFNB2.1.3. Avalía os gastos axustándoos aos ingresos e identifica medidas de control. 

2º - EFNB2.2.3. Representa graficamente as operacións de financiación, identificando os seus elementos 
integrantes, e recoñece os efectos do tipo de interese. 

2º - EFNB2.2.5. Valora a idoneidade de cada tipo de préstamo en función da finalidade, o importe e o prazo. 

2º - EFNB2.6.1. Recoñece os perigos do uso fraudulento e do abuso na utilización de datos de carácter persoal 
nas relacións coas entidades bancarias, con especial atención aos vinculados cos novos sistemas de relación 
cos bancos. 

2º - EFNB2.6.1. Recoñece os perigos do uso fraudulento e do abuso na utilización de datos de carácter persoal 
nas relacións coas entidades bancarias, con especial atención aos vinculados cos novos sistemas de relación 
cos bancos. 

2º - EFNB3.1.1. Distingue as necesidades de fondos a corto, medio e longo prazo, e identifica as alternativas 
para o pago de bens e servizos. 

2º - EFNB3.3.2. Observa as recomendacións sobre seguridade na operativa con tarxetas bancarias. 

COMPETENCIA CLAVE: DIXITAL (CD) 

Estándares 

2º - EFNB1.1.3. Identifica os tipos de inversións ao longo da vida das persoas. 

2º- EFNB1.2.2.Explica o papel dos intermediarios financeiros na sociedade, e caracteriza e identifica os 
principais mercados financeiros. 

2º - EFNB1.3.2. Interpreta o significado de rendemento e risco en diversos contextos financeiros, e recoñece 
os beneficios da diversificación. 

2º - EFNB1.3.3. Recoñece a dimensión temporal do consumo, e distíngueo do aforro e da inversión. 

2º - EFNB1.3.4. Representa graficamente as operacións de inversión e interpreta o significado de rendemento 
e de risco en diversos contextos financeiros, e recoñece os beneficios da diversificación. 

2º - EFNB1.3.5. Identifica os motivos que conducen á decisión de aforrar. 

2º - EFNB1.4.1. Recoñece as características dos tipos de depósitos e imposicións a prazo ofrecidas polas 
entidades bancarias. 

2º - EFNB1.4.2. Compara ofertas concretas de depósitos e imposicións a prazo mediante a consideración dos 
tipos efectivos de interese aplicados. 

2º - EFNB1.4.3. Considera as características das contas á vista remuneradas existentes no mercado bancario, 
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e as diferencias das imposicións e dos depósitos a prazo. 

2º - EFNB1.4.4. Avalía a oportunidade de contratación de imposicións e depósitos a prazos e de contas á vista 
remuneradas en función das condicións do mercado, e considera as súas vantaxes e os seus inconvenientes. 

2º - EFNB2.1.2. Identifica e clasifica ingresos e gastos para elaborar un orzamento persoal e familiar. 

2º - EFNB2.2.1. Recoñece as características e as diferencias entre préstamos e pólizas de crédito. 

2º- EFNB2.2.2. Clasifica os préstamos según a garantía esixida pola entidade prestamista, definindo cada un 
dos tipos e analizando as súas características e os elementos integrantes. 

2º - EFNB2.2.3. Representa graficamente as operacións de financiación, identificando os seus elementos 
integrantes, e recoñece os efectos do tipo de interese. 

2º - EFNB2.2.4. Interpreta a diferencia entre o TIN e o TAE nas operacións de financiación e entre os tipos de 
referencia oficiais para a determinación dos tipos de interese aplicables. 

2º - EFNB2.2.5. Valora a idoneidade de cada tipo de préstamo en función da finalidade, o importe e o prazo. 

2º - EFNB2.3.1. Distingue o sistema público de Seguridade Social dos sistemas privados de previsión (seguros 
e plans de pensións). 

2º - EFNB2.4.1. Identifica os elementos das tarifas aplicadas á clientela polas entidades bancarias e compara 
as condicións ofertadas por distintas entidades para elixir a mellor opción. 

2º - EFNB2.4.2. Determina os procesos de reclamación ante entidades bancarias e organismos reguladores, e 
as actitudes que hai que adoptar como persoa usuaria de servicios bancarios. 

2º - EFNB2.5.1. Distingue os sistemas alternativos de relación coas entidades bancarias, precisando o 
funcionamento e as operacións permitidas. 

2º - EFNB2.5.2. Valora as vantaxes e os inconvenientes das novas canles de relación coas entidades 
financieiras 

2º - EFNB2.6.2. Considera as recomendacións de seguridade e protección de datos persoais na operativa 
bancaria e comprende os dereitos que lle outorga a normativa aplicable. 

2º - EFNB2.6.3. Valora a necesidade de garantir a seguridade na operativa bancaria a través das novas canles 
de relación coas entidades bancarias. 

2º - EFNB3.1.1. Distingue as necesidades de fondos a corto, medio e longo prazo, e identifica as alternativas 
para o pago de bens e servizos. 

2º - EFNB3.2.2. Clasifica as contas bancarias á vista, describe as súas características e os elementos 
obxectivos e subxectivos, e explica vantaxes e inconvenientes 

2º - EFNB3.2.3. Describe o funcionamento das contas bancarias á vista, explica os movementos e interpreta a 
información subministrada nos extractos e nos documentos xustificativos. 

2º -  EFNB3.2.4. Compara ofertas concretas de entidades bancarias para a selección dun contrato de conta á 
vista. 

2º - EFNB3.3.1. Examina as características físicas das tarxetas, identifica os elementos integrantes e argumenta 
a súa utilidade principal. 

2º - EFNB3.3.2. Observa as recomendacións sobre seguridade na operativa con tarxetas bancarias. 

COMPETENCIA CLAVE: SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE) 

Estándares 

2º- EFNB1.1.1. Recoñece as fontes de renda persoal e describe os tipos de recursos financeiros. 

2º - EFNB1.1.2. Procura alcanzar a seguridade financieira na concreción dos seus obxectivos financeiros 
persoais. 

2º - EFNB1.1.3. Identifica os tipos de inversións ao longo da vida das persoas. 
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2º- EFNB1.2.2.Explica o papel dos intermediarios financeiros na sociedade, e caracteriza e identifica os 
principais mercados financeiros. 

2º - EFNB1.3.1. Identifica as etapas que conducen á toma de decisión de consumo intelixente. 

2º - EFNB1.3.2. Interpreta o significado de rendemento e risco en diversos contextos financeiros, e recoñece 
os beneficios da diversificación. 

2º - EFNB1.3.3. Recoñece a dimensión temporal do consumo, e distíngueo do aforro e da inversión. 

2º - EFNB1.4.1. Recoñece as características dos tipos de depósitos e imposicións a prazo ofrecidas polas 
entidades bancarias. 

2º - EFNB1.4.3. Considera as características das contas á vista remuneradas existentes no mercado bancario, 
e as diferencias das imposicións e dos depósitos a prazo. 

2º - EFNB1.4.4. Avalía a oportunidade de contratación de imposicións e depósitos a prazos e de contas á vista 
remuneradas en función das condicións do mercado, e considera as súas vantaxes e os seus inconvenientes. 

2º - EFNB2.1.1. Valora o impacto da planificación e a importancia do aforro na vida de cada un. 

2º - EFNB2.1.2. Identifica e clasifica ingresos e gastos para elaborar un orzamento persoal e familiar. 

2º - EFNB2.1.3. Avalía os gastos axustándoos aos ingresos e identifica medidas de control. 

2º - EFNB2.2.1. Recoñece as características e as diferencias entre préstamos e pólizas de crédito. 

2º- EFNB2.2.2. Clasifica os préstamos según a garantía esixida pola entidade prestamista, definindo cada un 
dos tipos e analizando as súas características e os elementos integrantes. 

2º - EFNB2.2.3. Representa graficamente as operacións de financiación, identificando os seus elementos 
integrantes, e recoñece os efectos do tipo de interese. 

2º - EFNB2.2.4. Interpreta a diferencia entre o TIN e o TAE nas operacións de financiación e entre os tipos de 
referencia oficiais para a determinación dos tipos de interese aplicables. 

2º - EFNB2.2.5. Valora a idoneidade de cada tipo de préstamo en función da finalidade, o importe e o prazo. 

2º - EFNB2.3.1. Distingue o sistema público de Seguridade Social dos sistemas privados de previsión (seguros 
e plans de pensións). 

2º - EFNB2.4.1. Identifica os elementos das tarifas aplicadas á clientela polas entidades bancarias e compara 
as condicións ofertadas por distintas entidades para elixir a mellor opción. 

2º - EFNB2.4.2. Determina os procesos de reclamación ante entidades bancarias e organismos reguladores, e 
as actitudes que hai que adoptar como persoa usuaria de servicios bancarios. 

2º - EFNB2.4.3. Comprende os principais dereitos e deberes dos/ das consumidores/as no mundo financeiro e 
recoñece as principais implicacións dos contratos financeiros. 

2º - EFNB2.4.4. Elabora un sinxelo escrito de reclamación ante unha entidade bancaria, empregando unha 
estrutura formal idónea. 

2º - EFNB2.5.1. Distingue os sistemas alternativos de relación coas entidades bancarias, precisando o 
funcionamento e as operacións permitidas. 

2º - EFNB3.1.2. Describe os medios para identificar diñeiro falso e explica os pasos que se deben seguir en 
caso de detectalo. 

2º - EFNB3.1.3. Valora as consecuencias do uso fraudulento do diñeiro. 

2º - EFNB3.2.2. Clasifica as contas bancarias á vista, describe as súas características e os elementos 
obxectivos e subxectivos, e explica vantaxes e inconvenientes 

2º - EFNB3.2.3. Describe o funcionamento das contas bancarias á vista, explica os movementos e interpreta a 
información subministrada nos extractos e nos documentos xustificativos. 

2º -  EFNB3.2.4. Compara ofertas concretas de entidades bancarias para a selección dun contrato de conta á 
vista. 
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COMPETENCIA CLAVE: MATEMÁTICA E EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT) 

Estándares 

2º- EFNB1.1.1. Recoñece as fontes de renda persoal e describe os tipos de recursos financeiros. 

2º - EFNB1.1.2. Procura alcanzar a seguridade financieira na concreción dos seus obxectivos financeiros 
persoais. 

2º - EFNB1.1.3. Identifica os tipos de inversións ao longo da vida das persoas. 

2º - EFNB1.2.1. Relaciona a situación económico-financieira persoal cos principais indicadores económicos. 

2º- EFNB2.2.2. Clasifica os préstamos según a garantía esixida pola entidade prestamista, definindo cada un 
dos tipos e analizando as súas características e os elementos integrantes. 

2º - EFNB1.3.1. Identifica as etapas que conducen á toma de decisión de consumo intelixente. 

2º - EFNB1.3.2. Interpreta o significado de rendemento e risco en diversos contextos financeiros, e recoñece 
os beneficios da diversificación. 

2º - EFNB1.3.3. Recoñece a dimensión temporal do consumo, e distíngueo do aforro e da inversión. 

2º - EFNB1.3.4. Representa graficamente as operacións de inversión e interpreta o significado de rendemento 
e de risco en diversos contextos financeiros, e recoñece os beneficios da diversificación. 

2º - EFNB1.3.5. Identifica os motivos que conducen á decisión de aforrar. 

2º - EFNB1.4.1. Recoñece as características dos tipos de depósitos e imposicións a prazo ofrecidas polas 
entidades bancarias. 

2º - EFNB1.4.2. Compara ofertas concretas de depósitos e imposicións a prazo mediante a consideración dos 
tipos efectivos de interese aplicados. 

2º - EFNB1.4.3. Considera as características das contas á vista remuneradas existentes no mercado bancario, 
e as diferencias das imposicións e dos depósitos a prazo. 

2º - EFNB1.4.4. Avalía a oportunidade de contratación de imposicións e depósitos a prazos e de contas á vista 
remuneradas en función das condicións do mercado, e considera as súas vantaxes e os seus inconvenientes. 

2º - EFNB2.1.1. Valora o impacto da planificación e a importancia do aforro na vida de cada un. 

2º - EFNB2.1.2. Identifica e clasifica ingresos e gastos para elaborar un orzamento persoal e familiar. 

2º - EFNB2.1.3. Avalía os gastos axustándoos aos ingresos e identifica medidas de control. 

2º - EFNB2.2.1. Recoñece as características e as diferencias entre préstamos e pólizas de crédito. 

2º- EFNB2.2.2. Clasifica os préstamos según a garantía esixida pola entidade prestamista, definindo cada un 
dos tipos e analizando as súas características e os elementos integrantes. 

2º - EFNB2.2.3. Representa graficamente as operacións de financiación, identificando os seus elementos 
integrantes, e recoñece os efectos do tipo de interese. 

2º - EFNB2.2.4. Interpreta a diferencia entre o TIN e o TAE nas operacións de financiación e entre os tipos de 
referencia oficiais para a determinación dos tipos de interese aplicables. 

2º - EFNB2.2.5. Valora a idoneidade de cada tipo de préstamo en función da finalidade, o importe e o prazo. 

2º - EFNB2.3.1. Distingue o sistema público de Seguridade Social dos sistemas privados de previsión (seguros 
e plans de pensións). 

2º - EFNB2.4.1. Identifica os elementos das tarifas aplicadas á clientela polas entidades bancarias e compara 
as condicións ofertadas por distintas entidades para elixir a mellor opción. 

2º - EFNB2.4.2. Determina os procesos de reclamación ante entidades bancarias e organismos reguladores, e 
as actitudes que hai que adoptar como persoa usuaria de servicios bancarios. 

2º - EFNB2.4.3. Comprende os principais dereitos e deberes dos/ das consumidores/as no mundo financeiro e 
recoñece as principais implicacións dos contratos financeiros. 
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2º - EFNB2.4.4. Elabora un sinxelo escrito de reclamación ante unha entidade bancaria, empregando unha 
estrutura formal idónea. 

2º - EFNB2.5.1. Distingue os sistemas alternativos de relación coas entidades bancarias, precisando o 
funcionamento e as operacións permitidas. 

2º - EFNB2.5.2. Valora as vantaxes e os inconvenientes das novas canles de relación coas entidades 
financieiras 

2º - EFNB2.6.1. Recoñece os perigos do uso fraudulento e do abuso na utilización de datos de carácter persoal 
nas relacións coas entidades bancarias, con especial atención aos vinculados cos novos sistemas de relación 
cos bancos. 

2º - EFNB2.6.2. Considera as recomendacións de seguridade e protección de datos persoais na operativa 
bancaria e comprende os dereitos que lle outorga a normativa aplicable. 

2º - EFNB2.6.3. Valora a necesidade de garantir a seguridade na operativa bancaria a través das novas canles 
de relación coas entidades bancarias. 

2º - EFNB3.1.1. Distingue as necesidades de fondos a corto, medio e longo prazo, e identifica as alternativas 
para o pago de bens e servizos. 

2º - EFNB3.1.2. Describe os medios para identificar diñeiro falso e explica os pasos que se deben seguir en 
caso de detectalo. 

2º - EFNB3.1.3. Valora as consecuencias do uso fraudulento do diñeiro. 

2º -  EFNB3.2.1. Explica o papel de intermediación das entidades bancarias, valorando a importancia das súas 
funcións na economía. 

2º - EFNB3.2.2. Clasifica as contas bancarias á vista, describe as súas características e os elementos 
obxectivos e subxectivos, e explica vantaxes e inconvenientes 

2º - EFNB3.2.3. Describe o funcionamento das contas bancarias á vista, explica os movementos e interpreta a 
información subministrada nos extractos e nos documentos xustificativos. 

2º -  EFNB3.2.4. Compara ofertas concretas de entidades bancarias para a selección dun contrato de conta á 
vista. 

2º - EFNB3.3.1. Examina as características físicas das tarxetas, identifica os elementos integrantes e argumenta 
a súa utilidade principal. 

2º - EFNB3.3.2. Observa as recomendacións sobre seguridade na operativa con tarxetas bancarias. 

 

2.2. Concreción dos obxectivos 

No artigo 10 do Decreto 86/2015 detállanse os obxectivos específicos da 

etapa educativa da ESO, ou o que é o mesmo, logros que o estudante debe 

alcanzar ao finalizar de cada etapa, como resultado das experiencias de ensino-

aprendizaxe (artigo 2 do Real Decreto 1105/2014).  A materia de Educación 

Financieira, tal e como se recolle no Anexo I da Orde do 15 de xullo de 2015, 

debe desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:  

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 

dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
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cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 

diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha 

sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

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. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, 

para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. 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 materias, así como coñecer e aplicar os métodos para 

identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 

experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si 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 galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse 

no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

Quedando fóra de tratamento nesta materia os obxectivos da etapa: c), d), i), 

l), m) n), ñ), o) do correspondente decreto. 
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2.3. Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior 

Esta materia non ten continuidade con ningunha das cursadas en 1º de 

E.S.O durante o ano escolar 20/21, sendo a primeira vez que o alumnado ten 

contacto coa Educación Financieira, polo que non hai ningunha aprendizaxe non 

vista no curso anterior que se deba ter en conta á hora de facer a programación 

do curso actual. 

2.4. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: 

temporalización, grao mínimo de consecución e procedementos e 

instrumentos de avaliación. 

Criterio de 
avaliación 

Estándares 
Indicador mínimo de 

logro 

T 1 
 
 

T 2 
 
 

T 3 
 
 

CRITERIOS  PARA A  
CUALIFICACIÓN 

C.C. 
Instrumentos e procedementos 

de avaliación 

Bloque 1: Educación e finanzas persoais 

EFNB-B1.1 

2º- EFNB1.1.1. 
Recoñece as fontes de 
renda persoal e 
describe os tipos de 
recursos financeiros. 
 
Peso: 2,44% 
 

Recoñece as fontes de 
renda persoal. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 

EFNB-B1.1 

2º- EFNB1.1.2. Procura 
alcanzar a seguridade 
financieira na 
concreción dos seus 
obxectivos financeiros 
persoais. 
 
Peso: 2,44% 
 

Procura alcanzar a 
seguridade financieira. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CMCCT 
CSC 
CSIEE 

EFNB-B1.1 

2º- EFNB1.1.3. 
Identifica os tipos de 
investimentos ao longo 
da vida das persoas. 
 
Peso: 2,44% 
 

Identifica a lo menos un 
tipo de 
investimentos. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 

EFNB-B1.2 

2º- EFNB1.2.1. 
Relaciona a situación 
económico-financieira 
persoal cos principais 
indicadores 

Relaciona a situación 
económico-financieira 
persoal con un dos 
principais indicadores 
económicos. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CMCCT 
CSC 
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económicos. 
 
Peso: 2,44% 
 

EFNB-B1.2 

2º- EFNB1.2.2. Explica 
o papel dos  
intermediarios 
financeiros na 
sociedade, caracteriza 
e identifica os principais 
mercados financeiros. 
 
Peso: 2,44% 
 

Explica o papel dos 
intermediarios 
financeiros na 
sociedade 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB-B1.3 

2º- EFNB1.3.1. 
Identifica as etapas que 
conducen á toma de 
decisión de consumo 
intelixente 
 
Peso: 2,44% 
 

Identifica a lo menos a 
metade das etapas que 
conducen á toma de 
decisión de consumo 
Intelixente. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

 
 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 

EFNB-B1.3 

2º - EFNB1.3.2. 
Interpreta o significado 
de rendemento e risco 
en diversos contextos 
financeiros, e recoñece 
os beneficios da 
diversificación. 
 
Peso: 2,44% 
 

Interpreta o significado 
de rendemento e risco. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

EFNB-B1.3 

2º- EFNB1.3.3. 
Recoñece a dimensión 
temporal do consumo, e 
distíngueo do aforro e 
do investimento 
 
Peso: 2,44% 
 

Recoñece o consumo e 
distíngueo do aforro. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB-B1.3 

2º- EFNB1.3.4. 
Representa 
graficamente as 
operacións de 
investimento e 
interpreta o significado 
de rendemento e do 
risco en diversos 
contextos financeiros, e 
recoñece os beneficios 
da diversificación.  
 
Peso: 2,44% 
 

interpreta o significado 
de rendemento e do 
risco en diversos 
contextos financeiros, e 
recoñece os beneficios 
da diversificación 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CMCCT 
CAA 
CD 

EFNB-B1.3 
2º- EFNB1.3.5. 
Identifica os motivos 
que conducen á 

Identifica o lo menos un 
dos motivos que 
conducen á decisión de 

X   
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

CMCCT 
CD 
CAA 
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decisión de aforrar. 
 
Peso: 2,44% 
 

aforrar INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas 

EFNB-B1.4 

2º- EFNB1.4.1. 
Recoñece as 
características 
dos tipos de depósitos 
e imposicións a prazo 
ofrecidas polas 
entidades bancarias 
 
Peso: 2,44% 
 

Recoñece algunha das 
características 
dos tipos de depósitos e 
imposicións a prazo 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB-B1.4 

2º- EFNB1.4.2. 
Compara ofertas 
concretas de depósitos 
e imposicións a prazo 
mediante a 
consideración dos tipos 
efectivos de xuro 
aplicados. 
 
 
Peso: 2,44% 
 

Compara ofertas de 
depósitos mediante a 
consideración dos tipos 
efectivos de xuro 
aplicados. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB-B1.4 

2º- EFNB1.4.3. 
Considera as 
características das 
contas á vista 
remuneradas existentes 
no mercado bancario, e 
diferénciaas das 
imposicións e dos 
depósitos a prazo. 
 
Peso: 2,44% 
 

Considera as 
características das 
contas á vista 
remuneradas e 
diferénciaas das 
imposicións e dos 
depósitos a prazo 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CMCCT 
CD 
CAA 

EFNB-B1.4 

2º- EFNB1.4.4. Avalía a 
oportunidade de 
contratación de 
imposicións e depósitos 
a prazo e de contas á 
vista remuneradas en 
función das condicións 
do mercado, e 
considera as súas 
vantaxes e os seus 
inconvenientes. 
 
Peso: 2,44% 
 

Considera as vantaxes 
e os inconvenientes de 
imposicións e depósitos 
a prazo e de contas á 
vista remuneradas. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 

Bloque 2: Planificación financieira persoal e familiar 

EFNB-B2.1 

2º- EFNB2.1.1. Valora o 
impacto da planificación 
e a importancia do 
aforro na vida de 

Valora a importancia do 
aforro na vida de 
cadaquén 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 

CMCCT 
CSC 
CSIEE 
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cadaquén. 
 
Peso: 2,44% 
 

exercicios e problemas. 

EFNB-B2.1 

2º- EFNB2.1.2. 
Identifica e clasifica 
ingresos e gastos para 
elaborar un orzamento 
persoal e familiar. 
 
Peso: 2,44% 
 

Clasifica ingresos e 
gastos para elaborar un 
orzamento. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB-B2.1 

2º- EFNB2.1.3. Avalía 
os gastos axustándoos 
aos ingresos e identifica 
medidas de control. 
 
Peso: 2,44% 
 

Avalía os gastos 
axustándoos aos 
ingresos 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CMCCT 
CAA 
CSC 
CSIEE 

EFNB-B2.2 

2º- EFNB2.2.1. 
Recoñece as 
características e as 
diferenzas entre 
préstamos e pólizas 
de crédito. 
 
Peso: 2,44% 
 

Recoñece as diferenzas 
entre préstamos e 
créditos. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB-B2.2 

2º- EFNB2.2.2. Clasifica 
os préstamos segundo 
a garantía exixida pola 
entidade prestamista, 
definindo cada un dos 
tipos e analizando as 
súas características e 
os elementos 
integrantes. 
 
Peso: 2,44% 
 

Clasifica os préstamos 
segundo a garantía 
exixida pola entidade 
prestamista. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas.. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB-B2.2 

2º- EFNB2.2.3. 
Representa 
graficamente as 
operacións de 
financiamento, 
identificando os seus 
elementos integrantes, 
e recoñece os efectos 
do tipo de xuro. 
 
Peso: 2,44% 
 

Representa 
graficamente as 
operacións de 
financiamento e 
recoñece os efectos do 
tipo de xuro 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas.. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

EFNB-B2.2 

2º- EFNB2.2.4. 
Interpreta a diferenza 
entre o TXN e o TAE 
nas operacións 
de financiamento e 

Interpreta a diferenza 
entre o TXN e o TAE. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas.  

CMCCT 
CD 
CSIEE 
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entre os tipos de 
referencia oficiais para 
a determinación 
dos tipos de xuro 
aplicables 
 
Peso: 2,44% 
 

EFNB-B2.2 

2º- EFNB2.2.5. Valora a 
idoneidade de cada 
tipo de préstamo en 
función da finalidade, 
o importe e o prazo. 
 
Peso: 2,44% 
 
 
 
 

Valora a idoneidade un 
préstamo en función da 
finalidade, o importe e o 
prazo. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas.  

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

EFNB-B2.3 

2º- EFNB2.3.1. 
Distingue o sistema 
público de Seguridade 
Social dos sistemas 
privados de previsión 
(seguros e plans de 
pensións). 
 
Peso: 2,44% 
 

Distingue o sistema 
público de Seguridade 
Social dos sistemas 
privados de previsión 
(seguros ou plans de 
pensións). 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 

EFNB-B2.4 

2º- EFNB2.4.1. 
Identifica os elementos 
das tarifas aplicadas á 
clientela polas 
entidades bancarias e 
compara as condicións 
ofrecidas por distintas 
entidades para elixir a 
mellor opción. 
 
Peso: 2,44% 
 

Identifica os elementos 
das tarifas aplicadas á 
clientela polas 
entidades bancarias. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB-B2.4 

2º- EFNB2.4.2. 
Determina os procesos 
de reclamación perante 
entidades bancarias 
e organismos 
reguladores, e as 
actitudes que cómpre 
adoptar como persoa 
usuaria de servizos 
bancarios. 
 
Peso: 2,44% 
 

Determina os procesos 
de reclamación perante 
entidades bancarias 
e demais organismos. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas 

CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 

EFNB-B2.4 
2º- EFNB2.4.3. 
Comprende os 
principais dereitos e 

Comprende os 
principais dereitos e 
deberes dos/as 

 X  
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

CCL 
CMCCT 
CSC 
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deberes dos/das 
consumidores/as no 
mundo financeiro e 
recoñece as principais 
implicacións dos 
contratos financeiros. 
 
Peso: 2,44% 
 

consumidores/as. INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CSIEE 

EFNB-B2.4 

2º - EFNB2.4.4. Elabora 
un sinxelo escrito de 
reclamación perante 
unha entidade bancaria, 
utilizando unha 
estrutura formal 
axeitada. 
 
Peso: 2,44% 
 

Elabora un sinxelo 
escrito de reclamación. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 

EFNB-B2.5 

2º - EFNB2.5.1. 
Distingue os sistemas 
alternativos de relación 
coas entidades 
bancarias, precisando o 
funcionamento e 
as operacións 
permitidas. 
 
Peso: 2,44% 
 

Distingue a lo menos un 
dos sistemas 
alternativos de relación 
coas entidades 
bancarias 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB-B2.5 

2º - EFNB2.5.2. Valora 
as vantaxes e os 
inconvenientes das 
novas canles de 
relación coas entidades 
financieiras. 
 
Peso: 2,44% 
 

Valora a lo menos unha 
vantaxe e un 
inconveniente das 
novas canles de 
relación coas entidades 
financieiras. 
 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CMCCT 
CD 
CSC 

EFNB-B2.6 

2º - EFNB2.6.1. 
Recoñece os perigos 
do uso fraudulento e do 
abuso na utilización de 
datos de carácter 
persoal nas relacións 
coas entidades 
bancarias, con especial 
atención aos vinculados 
cos novos sistemas de 
relación cos bancos. 
 
Peso: 2,44% 
 

Recoñece os perigos do 
uso fraudulento e do 
abuso na utilización de 
datos de carácter 
persoal 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

EFNB-B2.6 

2º - EFNB2.6.2. 
Considera as 
recomendacións de 
seguridade e 

Considera a lo menos 
unha das 
recomendación de 
seguridade e 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 

CMCCT 
CD 
CSC 
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protección de datos 
persoais na operativa 
bancaria e comprende 
os dereitos que lle 
outorga a normativa 
aplicable. 
 
Peso: 2,44% 
 

protección de datos 
persoais. 

exercicios e problemas. 

EFNB-B2.6 

2º - EFNB2.6.3. Valora 
a necesidade de 
garantir a seguridade 
na operativa bancaria a 
través dos novas canles 
de relación coas 
entidades bancarias. 
 
Peso: 2,44% 
 

Valora a necesidade de 
garantir a seguridade 
na operativa bancaria. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 

Bloque 3: Xestión da liquidez 

EFNB-B3.1 

2º - EFNB3.1.1. 
Distingue as 
necesidades 
de fondos a curto, 
medio e longo prazo, e 
identifica as alternativas 
para o pagamento 
de bens e servizos. 
 
Peso: 2,44% 
 

Identifica varias 
alternativas para o 
pagamento de bens e 
servizos 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CMCCT 
CD 
CAA 

EFNB-B3.1 

2º - EFNB3.1.2. 
Describe os medios 
para identificar diñeiro 
falso e explica os pasos 
que se deben seguir no 
caso de detectalo. 
 
Peso: 2,44% 
 

Describe os medios 
para identificar diñeiro 
falso. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 

EFNB-B3.1 

2º - EFNB3.1.3. Valora 
as consecuencias do 
uso fraudulento do 
diñeiro. 
 
Peso: 2,44% 
 

Valora a lo menos unha 
das consecuencias do 
uso fraudulento do 
diñeiro. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 

EFNB-B3.2 

2º - EFNB3.2.1. Explica 
o papel de 
intermediación das 
entidades bancarias, 
valorando a importancia 
das súas funcións 
na economía. 
 
Peso: 2,44% 
 

Explica o papel de 
intermediación das 
entidades bancarias. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CCL 
CMCCT 
CSC 
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EFNB-B3.2 

2º - EFNB3.2.2. 
Clasifica as contas 
bancarias 
á vista, describe as 
súas características e 
os elementos 
obxectivos e 
subxectivos, e 
explica vantaxes e 
inconvenientes. 
 
Peso: 2,44% 
 

Clasifica as contas 
bancarias 
á vista e describe as 
súas características 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB-B3.2 

2º - EFNB3.2.3. 
Describe o 
funcionamento 
das contas bancarias á 
vista, explica os 
movementos e 
interpreta a información 
subministrada nos 
extractos e nos 
documentos 
xustificativos. 
 
Peso: 2,44% 
 

Describe o 
funcionamento 
das contas bancarias á 
vista. 
 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB-B3.2 

2º - EFNB3.2.4. 
Compara ofertas 
concretas 
de entidades bancarias 
para a selección 
dun contrato de conta á 
vista. 
 
Peso: 2,44% 
 

Selecciona un contrato 
de conta á vista entre 
varias alternativas. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB-B3.3 

2º - EFNB3.3.1. 
Examina as 
características físicas 
das tarxetas, identifica 
os elementos 
integrantes e 
argumenta a súa 
utilidade principal. 
 
Peso: 2,44% 
 

Examina as 
características físicas 
das tarxetas. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CMCCT 
CD 

EFNB-B3.3 

2º - EFNB3.3.2. 
Observa as 
recomendacións 
sobre seguridade na 
operativa con tarxetas 
bancarias. 
 
Peso: 2,44% 
 

Observa a lo menos 
unha das 
recomendacións 
sobre seguridade na 
operativa con tarxetas 
bancarias. 
 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CMCCT 
CD 
CAA 
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2.5. Concrecións metodolóxicas 
 

Enténdese por metodoloxía o conxunto de estratexias, procedementos e 

accións organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e 

reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos 

obxectivos do quinto apartado deste documento (artigo 2 do Real Decreto 

1105/2014).  

Os modelos didácticos empregados deberán ter un carácter provisional, 

adaptándose ás necesidades dos estudantes, tanto nunha mesma aula como ao 

longo do tempo. Por isto, e coa fin última de chegar á maior cantidade de 

alumnado posible, empregaranse varios métodos de ensinanza 

simultaneamente ao longo de todas as unidades. 

Por un lado, farase uso dunha metodoloxía maxistral expositiva, que como 

docente permita pautar mellor o tempo das primeiras sesións de cada unidade e 

ao mesmo tempo posibilite traballar contidos con estudantes que non teñan 

ningunha base sobre a materia ou ben esta sexa mínima. Nas unidades que 

teñan un contido máis matemático, combinarase un método expositivo cun 

método demostrativo que permita amosar con exercicios resoltos a aplicación 

práctica dos contidos teóricos que se expoñen de forma verbal. Con isto 

perséguese poder adaptarse a aqueles estudantes que teñen un aprendizaxe e 

unha memoria máis visual. 

Sen embargo, os dous métodos anteriores teñen importantes limitacións que 

se deben superar se se quere conseguir unha aprendizaxe real, como son a 

pasividade do alumnado, a inexistencia de “feedback” alumno-profesor e a pouca 

atención á diversidade que implican. Por isto é preciso ampliar a metodoloxía 
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docente seguida usando unha máis activa e participativa, buscando unha 

mellor asimilación do contido, autoavaliación por parte do estudante e mellora da 

súa autoestima, o aprendizaxe proba-error e aprender facendo, reflexión dos 

contidos e vinculación da aula e do seu entorno. Isto é o que se pretende, 

buscando en todo momento que o alumnado propoña cuestións de actualidade 

sobre os temas expostos, actividades con respostas abertas que dean lugar a 

diferentes interpretacións e a unha aprendizaxe mais autónoma.  

Así mesmo, nas empresas é habitual a realización de tarefas de forma 

colectiva, polo que é indispensable que aprendan a traballar en equipo, 

desenvolver un pensamento crítico e un espírito de mellora constante. Para ilo, 

as actividades individuais, válidas para valorar o progreso na aprendizaxe 

persoal, complementaranse con outras por parellas ou equipos, coas que se 

traballen actitudes colaborativas e grupais, nas que se se poidan abrir debates 

que permitan desenvolver a capacidade de opinión do alumnado. 

Aínda que a aprendizaxe colaborativa é esencial, as circunstancias actuais 

motivadas polo COVID-19 farán que moitas das actividades que antes 

implicaban a mais dun alumno/a agora deban ser individuais, pero intentarase 

na medida do posible manter actividades grupais nun ensino presencial, 

garantido sempre que o alumnado as faga de xeito oral e dende os seus 

pupitres, evitando os desprazamentos pola aula e garantindo o mantemento 

das distancias sociais. No ensino non presencial a elaboración de tarefas por 

parellas ou equipos non supón un problema, ao non ser preciso o contacto 

interpersoal. 

Débese superar unha formación baseada en moitas ocasións en 

coñecementos abstractos e buscar unha formación práctica, que inclúa 
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exemplificacións, relacións de contidos ou unha verdadeira significación do 

material presentado, de forma que sexa aplicable á vida real e que ao mesmo 

tempo interese ao alumnado. Isto pódese alcanzar, entre outras vías, coa 

visualización de documentais, lectura de prensa ou entrevistas a persoas do 

entorno do estudante. 

2.6. Materiais e recursos didácticos 

Os materiais e recursos que se empregarán tanto nun ensino presencial 

como non presencial son os seguintes: 

• Apuntes e actividades elaboradas ou propostas polos profesores do 

departamento. 

• Ordenadores dos estudantes e do profesor. Internet. 

• Taboleiro dixital. 

• Plataforma virtual e aplicación Webex. 

• Dossier de actividades de ampliación ou reforzo, segundo o caso. 

2.7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción 

O proceso de avaliación estará dividido en varias etapas segundo o 

momento do tempo no que nos atopemos, para avaliar coa maior cantidade de 

información posible o proceso de aprendizaxe dos estudantes:  

• Avaliación procesual ao longo de todo o curso para levar a cabo un 

control permanente da aprendizaxe do alumnado e facer as correccións 

pertinentes no caso de que esta non sexa a desexada. Con esta finalidade 

propóñense actividades de aula (resolución de exercicios e problemas). 
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• Avaliación final para coñecer os resultados ao finalizar o curso por parte 

de aquel alumando que non supere a materia mediante unha avaliación 

procesual. 

Tendo en conta isto, na seguinte táboa establécense os criterios de cualificación: 

Avaliación Convocatoria ordinaria  
Plan recuperación  

(6-22 de xuño) 

Procesual 100% - 

Final -  100% 

 

Cualificación de cada avaliación: a nota da avaliación será a media 

ponderada, segundo as porcentaxes da táboa anterior, das actividades 

avaliables desenvolvidas na clase. Para superar a avaliación a nota media debe 

ser igual ou superior a 5 puntos sobre 10. 

Cualificación global da materia: a nota final da materia será a media 

aritmética das notas das tres avaliacións (sen redondeo). A nota final do curso, 

para superar a materia, debe ser igual ou superior a 5 puntos sobre 10 (sen 

redondeo).  

O alumnado que non acade o 5 na nota media deberá recuperar as 

avaliacións suspensas no mes de xuño mediante unha proba escrita. 

A proba escrita poderá constar de preguntas de teoría, cuestións e 

problemas, e será valorada sobre 10 puntos, tendo o estudante que obter unha 

cualificación igual ou superior a 5 puntos para superar a mesma. 

Durante o período entre o final da 3ª avaliación e a avaliación ordinaria, o 

alumnado aprobado terá a posibilidade de subir ata 0.5 puntos sobre a media 
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das tres avaliacións (sen redondeo), facendo as actividades de ampliación que 

se indiquen na aula. Pola contra, non se contempla a posibilidade de baixar a 

nota nese período. Aqueles alumnos/as que teñan menos dun 5 de media das 

tres avaliacións (sen redondeo) realizarán actividades de recuperación durante 

ese período que culminarán cunha proba escrita. A nota final do curso, para 

superar a materia, debe ser igual ou superior a 5 puntos sobre 10 (sen 

redondeo). 

O sistema anteriormente descrito manterase nun ensino presencial. En 

caso de que unha parte do trimestre transcorra de xeito non presencial:  

• A avaliación procesual farase a través de entregas de tarefas 

empregando a plataforma virtual, tal e como se veu desenvolvendo ao 

longo do ensino presencial. 

• A avaliación final que se realiza mediante unha proba obxectiva 

pospoñerase ata que se retomen as clases presenciais, co fin de evitar o 

maior prexuízo para aquel alumnado que teña dificultades ou problemas 

técnicos (de conexión, uso de dispositivos compartidos, etc.) ou de 

destrezas virtuais. 

Só nos casos en que a non presencialidade afecte de forma íntegra 

a un trimestre, ou durante o transcurso presencial da avaliación non se 

realizará ningunha proba obxectiva, a avaliación final se realizaría de 

xeito telemático, a través de probas realizadas na plataforma virtual. 

2.8. Organización das actividades de seguimento, de recuperación e de 

avaliación das materias pendentes 

No curso vixente 2021/2022 non existe alumnado nesta situación. 
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2.9. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se 

poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados  

Ao inicio de curso farase unha proba escrita que servirá para valorar os 

conceptos previos dos estudantes sobre a materia, ademais de ser un indicador 

da diversidade a tratar na aula. Os resultados desta proba só se terán en conta 

a efectos de adecuar o nivel de partida do proceso de ensino-aprendizaxe á 

realidade de cada grupo e, en consecuencia, non afectará ás cualificacións dos 

alumnos/as.  

En función dos resultados desta proba adaptaranse as actividades 

propostas nas unidades didácticas e as tarefas finais propostas para cada 

avaliación. 

2.10. Medidas de atención á diversidade 

A equidade é esencial se se pretende unha educación de calidade 

orientada ao éxito de todos. Todo docente, sexa cal sexa a materia que imparta, 

debe perseguir a boa evolución de todos os estudantes da súa clase, incluíndo 

polo tanto ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

A atención á diversidade busca que a intervención educativa se adapte 

ás diferenzas individuais do alumnado (valores, cultura, estilos e ritmos de 

aprendizaxe, motivacións, capacidades, coñecementos previos, etc.). Con esta 

finalidade no Decreto 229/2011, de 7 de diciembre, que regula la atención a la 

diversidad del alumnado en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Galicia donde se imparten las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica de 

Educación 2/2006, 03 de mayo, prevense unha serie de medidas ordinarias 

(artigo 8), que teñen por finalidade facilitar a adecuación do currículo ao contexto 

sociocultural dos centros educativos e ás características dos estudantes, pero 
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sen una alteración significativa dos seus obxectivos, contidos e criterios de 

avaliación, sendo aplicables nesta materia:  

• Adecuación da organización e xestión da aula. 

• Adecuación das programacións didácticas. 

• Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, 

titoría entre iguales, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a 

inclusión. 

• Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 

• Programas de recuperación. 

Como docente, ése responsable da aplicación das medidas xenerais que 

se deseñen para cada un dos estudantes con necesidade de apoio educativo, 

pero, tamén dependerá dun mesmo o adoptar as medidas necesarias para 

orientar a este alumnado na propia clase, sendo responsables de dirixir a súa 

aprendizaxe e ofrecerlles os apoios que necesiten. 

Para isto, ademais de ter os obxectivos claramente especificados en cada 

sesión, hai que partir dos coñecementos previos de cada estudante, de aí a 

importancia da avaliación inicial. Ademais, ao inicio de cada sesión farase un 

breve recordatorio do visto para comprobar posibles erros de comprensión e o 

grao de asimilación dos contidos, realizando as correccións oportunas no menor 

tempo posible. 

Coa fin de desenvolver actitudes e valores desexables, e tendo en conta 

as medidas ordinarias citadas anteriormente, en cada unidade didáctica 

preséntase a oportunidade de facer tarefas por parellas, por  equipos ou de 

forma conxunta por toda a clase. Na aprendizaxe cooperativa foméntase a 
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colaboración, pois cada estudante é responsable da súa aprendizaxe individual 

e da dos demais membros do grupo, aumentando tamén o seu coñecemento da 

tarefa e a comprensión dos contidos abordados, ao tempo que se fomenta o 

respecto cara á diversidade e a tolerancia, ao valorar outras opinións distintas 

das propias a través da interacción con outros estudantes ou desenvolvéndose 

habilidades de traballo en equipo. 

A pesar da natureza grupal das actividades, o seguimento durante a súa 

realización realízase a título individual, podendo asesorar a cada estudante de 

forma separada segundo as súas dificultades no seu proceso de aprendizaxe.  

Como docente, ao empregar diferentes modelos didácticos (expositivo, 

demostrativo, aprender facendo…) podemos adaptarnos ás necesidades dun 

maior número de alumnado. Búscase tamén propoñer actividades o máis 

variadas posible e con diferentes graos de dificultade co obxectivo de ser 

intelectualmente desafiantes e motivadoras  para todos os estudantes.  

Tamén se contempla a posibilidade de proporcionar ao alumnado que 

teña maiores dificultades un dossier de actividades de apoio que reforce a 

asimilación e compresión dos contidos desta programación. Este dossier conterá 

actividades de reforzo que se realizarán paralelamente ás tratadas na aula, 

pero sendo máis graduais, partindo dun menor nivel ata chegar ao alcanzado 

polo resto de estudantes. Con este material extra preténdese conseguir unha 

aprendizaxe máis progresiva e supervisada en todo momento polo docente, 

podendo detectar cal é a dificultade concreta que presenta o estudante e que 

impide a comprensión do tema. 
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Este dossier tamén se adaptará para aqueles estudantes que vaian máis 

adiantados na materia, propoñéndolle actividades de ampliación. A finalidade 

deste dossier non é dar unha formación diferente ao resto de estudantes, senón 

propoñer actividades que poidan resultarlle máis estimulantes e evitar así a 

perda de interese pola materia. 

O docente debe estar en continua comunicación cos outros 

profesores do centro, especialmente con aqueles que cursen materias 

vinculadas á propia. Isto permitiralle un maior control sobre a aprendizaxe do 

alumnado e propoñer actividades en común para evitar a monotonía e a 

repetición entre materias. Tamén é fundamental que estea en permanente 

contacto co orientador do centro para supervisar os materiais ofrecidos ao 

alumnado e asesorar a nosa labor docente. 

2.11. Concreción dos elementos transversais  

O artigo 4.1 do Decreto 86/2015 establece os elementos transversais que 

deben traballarse en todas as materias: Comprensión lectora (CL), Expresión 

oral e escrita (EOE), Comunicación audiovisual (CA), Tecnoloxías da 

información e da comunicación (TIC), e Emprendemento (EMP). 

Co convencemento de que a lectura é un factor primordial no proceso 

global de aprendizaxe, dedicaremos tempo a ela na materia sempre que sexa 

posible. Tratarase de favorecer o desenvolvemento da comprensión lectora e a 

expresión oral e escrita mediante a lectura e análise de textos económicos, 

contrastando información de distintas fontes, e mediante a lectura dos 

enunciados de problemas integrados en contextos diversos.  

Por outra parte, para contribuír ao Proxecto Lector de centro, 

contemplamos os seguintes obxectivos e tipos de actividades: 
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Obxectivos 

Considerar a biblioteca como un espazo de interese para procurar información. 

Utilizar fontes de información diversas. 

Desenvolver unha actitude favorable á lectura. 

Expresar de forma oral e escrita ideas claras e ben organizadas. 

Actividades 

Selección das ideas principais dun texto e elaboración de resumos ou esquemas. 

Resolución de cuestións sobre artigos de prensa ou textos económicos. 

Presentación oral e escrita por parte do alumnado de temas relacionados cos contidos da 

materia, empregando diversas fontes e información (libros divulgativos, revistas, Internet...) 

Participación nas actividades de lectura establecidas polo centro. 

 

A comunicación audiovisual e o manexo das TIC basearase na integración 

de documentos audiovisuais, que complementen as explicacións da aula e das 

tecnoloxías da información e a comunicación como un recurso máis no día a día. 

Orientaremos ao alumando no uso de procesadores de texto, follas de cálculo, 

aplicacións para presentacións, aulas virtuais e plataformas para compartir e 

almacenar documentos, correo electrónico e procuras de información na rede. 

Neste sentido, contemplamos estes obxectivos e tipos de actividades: 

 

Obxectivos 

Acadar habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información 

Empregar recursos audiovisuais diversos (ordenador, proxector, tablets, internet…) e 

diversidade de formatos para a elaboración e presentación de contidos 

Potenciar a motivación do alumnado e o seu afán de coñecemento das tecnoloxías da 

información e a comunicación 

Actividades 

Elaboración e presentación de informes e traballos en formatos dixitais 

Internet como fonte de información. 

Resolución de actividades en soporte audiovisual. 

Visualización de fragmentos de documentais. 
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A continuación amósase en táboas de xeito pormenorizado a concreción 

de elementos transversais por estándar de aprendizaxe para esta materia: 

 ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Estándares CL EOE CA TIC EMP 

2º- EFNB1.1.1. Recoñece as fontes de renda persoal e describe os tipos de 
recursos financeiros. 

X X   X 

2º-EFNB1.1.2. Procura alcanzar a seguridade financieira na concreción dos seus 
obxectivos financeiros persoais. 

 X   X 

2º-EFNB1.1.3. Identifica os tipos de investimentos ao longo da vida das persoas.  X X X X 

2º-EFNB1.2.1. Relaciona a situación económico-financieira persoal cos principais 
indicadores económicos. 

 X    

2º- EFNB1.2.2. Explica o papel dos intermediarios financeiros na sociedade, e 
caracteriza e identifica os principais mercados financeiros. 

X X X X X 

2º- EFNB1.3.1. Identifica as etapas que conducen á toma de decisión de consumo 
intelixente. 

 X   X 

2º- EFNB1.3.2. Interpreta o significado de rendemento e risco en diversos 
contextos financeiros, e recoñece os beneficios da diversificación. 

 X X X X 

2º- EFNB1.3.3. Recoñece a dimensión temporal do consumo, e distíngueo do 
aforro e do investimento. 

 X X X X 

2º- EFNB1.3.4. Representa graficamente as operacións de investimento e 
interpreta o significado de rendemento e do risco en diversos contextos financeiros, 
e recoñece os beneficios da diversificación. 

 X X X  

2º- EFNB1.3.5. Identifica os motivos que conducen á decisión de aforrar.  X X X  

2º- EFNB1.4.1. Recoñece as características dos tipos de depósitos e imposicións 
a prazo ofrecidas polas entidades bancarias. 

 X X X X 

2º- EFNB1.4.2. Compara ofertas concretas de depósitos e imposicións a prazo 
mediante a consideración dos tipos efectivos de xuro aplicados. 

 X X X  

2º- EFNB1.4.3. Considera as características das contas á vista remuneradas 
existentes no mercado bancario, e diferénciaas das imposicións e dos depósitos a 
prazo. 

 X X X X 

2º- EFNB1.4.4. Avalía a oportunidade de contratación de imposicións e depósitos 
a prazo e de contas á vista remuneradas en función das condicións do mercado, e 
considera as súas vantaxes e os seus inconvenientes. 

 X X X X 

2º- EFNB2.1.1. Valora o impacto da planificación e a importancia do aforro na 
vida de cadaquén. 

 X   X 

2º- EFNB2.1.2. Identifica e clasifica ingresos e gastos para elaborar un orzamento 
persoal e familiar. 

 X X X X 

2º- EFNB2.1.3. Avalía os gastos axustándoos aos ingresos e identifica medidas de 
control. 

 X   X 

2º- EFNB2.2.1. Recoñece as características e as diferenzas entre préstamos e 
pólizas de crédito. 

 X X X X 

2º- EFNB2.2.2. Clasifica os préstamos segundo a garantía exixida pola entidade 
prestamista, definindo cada un dos tipos e analizando as súas características e os 
elementos integrantes. 

X X X X X 
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2º- EFNB2.2.3. Representa graficamente as operacións de financiamento, 
identificando os seus elementos integrantes, e recoñece os efectos do tipo de xuro. 

 X X X X 

2º- EFNB2.2.4. Interpreta a diferenza entre o TXN e o TAE nas operacións de 
financiamento e entre os tipos de referencia oficiais para a determinación dos tipos 
de xuro aplicables. 

 X X X X 

2º- EFNB2.2.5. Valora a idoneidade de cada tipo de préstamo en función da 
finalidade, o importe e o prazo. 

 X X X X 

2º- EFNB2.3.1. Distingue o sistema público de Seguridade Social dos sistemas 
privados de previsión (seguros e plans de pensións). 

 X X X X 

2º- EFNB2.4.1. Identifica os elementos das tarifas aplicadas á clientela polas 
entidades bancarias e compara as condicións ofrecidas por distintas entidades 
para elixir a mellor opción. 

 X X X X 

2º- EFNB2.4.2. Determina os procesos de reclamación perante entidades 
bancarias e organismos reguladores, e as actitudes que cómpre adoptar como 
persoa usuaria de servizos bancarios. 

 X X X X 

2º- EFNB2.4.3. Comprende os principais dereitos e deberes dos/das 
consumidores/as no mundo financeiro e recoñece as principais implicacións dos 
contratos financeiros. 

X X   X 

2º- EFNB2.4.4. Elabora un sinxelo escrito de reclamación perante unha entidade 
bancaria, utilizando unha estrutura formal axeitada. 

X X   X 

2º- EFNB2.5.1. Distingue os sistemas alternativos de relación coas entidades 
bancarias, precisando o funcionamento e as operacións permitidas. 

 X X X X 

2º- EFNB2.5.2. Valora as vantaxes e os inconvenientes das novas canles de 
relación coas entidades financieiras. 

 X X X  

2º- EFNB2.6.1. Recoñece os perigos do uso fraudulento e do abuso na utilización 
de datos de carácter persoal nas relacións coas entidades bancarias, con especial 
atención aos vinculados cos novos sistemas de relación cos bancos. 

X X X X  

2º- EFNB2.6.2. Considera as recomendacións de seguridade e protección de datos 
persoais na operativa bancaria e comprende os dereitos que lle outorga a 
normativa aplicable. 

 X X X  

2º- EFNB2.6.3. Valora a necesidade de garantir a seguridade na operativa bancaria 
a través dos novas canles de relación coas entidades bancarias. 

X X X X  

2º- EFNB3.1.1. Distingue as necesidades de fondos a curto, medio e longo prazo, 
e identifica as alternativas para o pagamento de bens e servizos. 

 X X X  

2º- EFNB3.1.2. Describe os medios para identificar diñeiro falso e explica os pasos 
que se deben seguir no caso de detectalo. 

X X   X 

2º- EFNB3.1.3. Valora as consecuencias do uso fraudulento do diñeiro X X   X 

2º- EFNB3.2.1. Explica o papel de intermediación das entidades bancarias, 
valorando a importancia das súas funcións na economía. 

X X    

2º- EFNB3.2.2. Clasifica as contas bancarias á vista, describe as súas 
características e os elementos obxectivos e subxectivos, e explica vantaxes e 
inconvenientes. 

X X X X X 

2º- EFNB3.2.3. Describe o funcionamento das contas bancarias á vista, explica os 
movementos e interpreta a información subministrada nos extractos e nos 
documentos xustificativos. 

X X X X X 

2º- EFNB3.2.4. Compara ofertas concretas de entidades bancarias para a 
selección dun contrato de conta á vista. 

X X X X X 

2º- EFNB3.3.1. Examina as características físicas das tarxetas, identifica os 
elementos integrantes e argumenta a súa utilidade principal. 

 X X X  
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2º- EFNB3.3.2. Observa as recomendacións sobre seguridade na operativa con 
tarxetas bancarias. 

 X X X  

 

3. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL  

3.1. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave  

As orientacións da UE insisten na necesidade da adquisición das 

competencias clave por parte da cidadanía como condición indispensable para 

lograr que os individuos alcancen un pleno desenvolvemento persoal, social e 

profesional que se axuste ás demandas dun mundo globalizado e faga posible o 

desenvolvemento económico. Así, a Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la 

que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, establece no seu artigo segundo as competencias 

clave no Sistema Educativo Español, é dicir, as capacidades para aplicar de 

forma integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, coa 

fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de 

problemas complexos (artigo 2 do R.D. 1105/2014 por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato).  A 

materia obxecto de programación, segundo o Anexo I do Decreto 86/2015, incide 

fundamentalmente nesas competencias clave fomentando: 

• A comunicación lingüística (CLL),  mediante a interpretación, organización 

e selección de información de textos relevantes, ademais da transmisión 

de información, de datos e ideas a través argumentacións,  en diálogos 

ou exposicións tanto orais como escritas, empregando con precisión a 

terminoloxía específica en base aos coñecementos que o alumnado vai 

adquirindo ao longo do curso.  
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• As competencias sociais e cívicas (CSC), fomentadas polo coñecemento 

histórico dos problemas económicos pasados e actuais e as posibles 

respostas aos mesmos.   

É habitual ver na realización de traballos grupais a asignación de 

roles estereotipados en base ao xénero. Así, por exemplo, as mulleres 

desempeñan labores de comprobación ou recompilación de información, 

mentres que os homes realizan tarefas manuais ou de cálculo. Coa fin de 

contrarrestar esta situación e promover a igualdade de xénero e a non 

discriminación por razóns culturais, físicas, intelectuais, etc., será habitual 

o intercambio de cometidos asignados a cada persoa tras unha primeira 

reunión do grupo de traballo, ademais de fomentar por parte do docente 

a creación de grupos mixtos. 

Por outra parte, impulsaranse actitudes contrarias á evasión fiscal 

e buscarase espertar conciencia sobre a importancia do pago de impostos 

na nosa economía ou do impacto medioambiental da actividade 

económica, coa análise de material audiovisual e escrito de actualidade, 

ademais de visitas a organismos públicos. 

• A competencia de aprender a aprender (CAA) a través da proposta de 

tarefas de reflexión e investigación. Para a resolución dalgunhas destas 

tarefas fomentarase o traballo en equipo e a aprendizaxe colaborativa, de 

forma que sexa necesaria a participación de cada un dos membros que o 

conforman para a realización satisfactoria do mesmo. Isto conseguirase 

entre outras medidas co establecemento de subtarefas compartidas ou 

intercambio na metade do proceso de elaboración do traballo. 
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Por outra parte, para desenvolver correctamente esta competencia 

débese favorecer a autocrítica por parte do alumnado a través da 

autoavaliación do traballo e a súa posterior reflexión. Esta deberá 

identificar os puntos positivos e negativos, así como a capacidade de 

mellora e vías para conseguila, establecéndose metas realistas e factibles 

de acordo coas propias capacidades. Nesta labor o estudante estará 

asesorado en todo momento polo docente e polo orientador do centro. 

• A competencia dixital (CD) desenvolverase ensinando as claves para a 

busca de información relevante e o seu contraste con fontes e organismos 

oficias, nacionais e internacionais, así como a súa presentación 

(numérica, simbólica ou gráfica) en formatos dixitais. Ademais 

fomentarase unha actitude crítica e un uso responsable das redes sociais 

como medios de difusión de información. 

• A competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) a 

través de contidos e destrezas relacionadas co mundo laboral, a 

educación económica, financieira e a organización empresarial.  

• A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCCT) a través da resolución de problemas, nas que o 

alumnado teña que empregar coñecementos matemáticos para describir 

e predicir distintos fenómenos económicos. Esta competencia tamén se 

fomenta mediante a interpretación e elaboración de gráficos. 

 

Para finalizar a análise xeral da participación da materia que nos ocupa no 

desenvolvemento das competencias clave, engádese o perfil competencial da 

materia de iniciación á actividade emprendedora e empresarial: 
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COMPETENCIA CLAVE: COMUNICACIÓN LINGüÍSTICA (CCL) 

Estándares 

4º-IAEEB1.3.3 - Describe as bases do sistema da Seguridade Social e as obrigas dos/das traballadores/as e 
dos/das empresarios/as dentro deste, así como as prestacións mediante procuras nas web institucionais, 
valorando a súa acción protectora ante as continxencias cubertas. 

4º-IAEEB2.1.3 - Describe a relación da empresa proxectada co seu sector, a súa estrutura organizativa e as 
funcións de cada departamento, e identifica os procedementos de traballo no desenvolvemento do proceso 
produtivo ou comercial. 

4º-IAEEB2.1.4 - Elabora documentos para a planificación das funcións da empresa en proxecto, tanto a longo 
como a curto prazo. 

4º-IAEEB2.2.2 - Transmite información entre as áreas e a clientela da empresa en proxecto, recoñecendo e 
aplicando técnicas de comunicación e negociación, e aplicando o tratamento protocolario axeitado mediante 
medios telemáticos e presenciais. 

4º-IAEEB2.3.1 - Crea materiais publicitarios e para a difusión dos produtos e/ou servizos obxecto do proxecto, 
e elabora un plan de comunicación en internet e en redes sociais, aplicando os principios do márketing. 

COMPETENCIA CLAVE: SOCIAIS E CÍVICAS (CSC) 

Estándares 

4º-IAEEB1.3.1 - Identifica as normas e as institucións que interveñen nas relacións entre os/as traballadores/as 
e as empresas, en relación co funcionamento do mercado de traballo. 

4º-IAEEB1.3.2 - Distingue os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e compróbaos en 
contratos de traballo e documentos de negociación colectiva. 

4º-IAEEB1.3.3 - Describe as bases do sistema da Seguridade Social e as obrigas dos/das traballadores/as e 
dos/das empresarios/as dentro deste, así como as prestacións mediante procuras nas web institucionais, 
valorando a súa acción protectora ante as continxencias cubertas. 

4º-IAEEB3.1.3 - Valora as tarefas de apoio, rexistro, control e fiscalización que realizan as autoridades no 
proceso de creación de empresas, e describe os trámites que se deben realizar. 

4º-IAEEB3.3.4 - Valora a achega que supón a carga impositiva das empresas á riqueza nacional e ao 
sostemento das cargas do Estado. 

COMPETENCIA CLAVE: APRENDER A APRENDER (CAA) 

Estándares 

4º-IAEEB1.1.1 - Identifica as calidades persoais, as actitudes, as aspiracións e a formación propias das 
persoas con iniciativa emprendedora, e describe a actividade dos/das empresarios/as e o seu papel na 
xeración de traballo e benestar social. 

4º-IAEEB1.1.2 - Investiga con medios telemáticos as áreas de actividade profesional do seu contorno, os tipos 
de empresa que as desenvolven e os postos de traballo en cada unha, razoando os requisitos para o 
desempeño profesional en cada un deles. 

4º-IAEEB1.2.1 - Deseña un proxecto de carreira profesional propia relacionando as posibilidades do ámbito 
coas calidades e as aspiracións persoais, e valorando a opción do autoemprego e a necesidade de formación 
ao longo da vida. 

4º-IAEEB1.3.4 - Identifica as situacións de risco laboral máis habituais nos sectores de actividade económica 
máis salientables no ámbito, e indica os métodos de prevención legalmente establecidos, así como as 
técnicas de primeiros auxilios aplicables en caso de accidente ou dano. 

4º-IAEEB2.1.1 - Determina a oportunidade dun proxecto de empresa, identificando as características e 
tomando parte na actividade que a empresa desenvolve. 

4º-IAEEB2.2.1 - Manexa como usuario/a de nivel básico aplicacións informáticas de control e seguimento de 
clientela, provedores/as e outros, aplicando as técnicas básicas de contabilidade, xestión financieira e 
comercial e administración de persoal, para a organización da información da empresa proxectada. 
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4º-IAEEB2.3.2 - Desenvolve tarefas de produción e/ou comercialización na empresa en proxecto segundo os 
plans de control prefixados: simulando a toma de decisións para cumprir os prazos e os obxectivos 
establecidos e propondo melloras, mediante o traballo en equipo. 

4º-IAEEB3.1.4 - Selecciona a forma xurídica máis axeitada en cada caso segundo a actividade que se vaia 
desenvolver, o número de emprendedores/as, o alcance da responsabilidade que se vaia asumir, a 
complexidade organizativa, a dispoñibilidade financieira e a fiscalidade. 

4º-IAEEB3.3.1 - Presenta un estudo de viabilidade económico-financeiro a medio prazo do proxecto de 
empresa, aplicando condicións reais de produtos financeiros analizados e previsións de vendas, segundo un 
estudo do ámbito mediante unha aplicación informática tipo folla de cálculo, manexando razóns financieiras 
básicas. 

4º-IAEEB3.3.2 - Analiza os produtos financeiros máis axeitados de entre as entidades financieiras do ámbito 
para cada tipo de empresa, valorando o custo e o risco de cada un, e selecciona os máis acaído para o 
proxecto de empresa. 

4º-IAEEB3.3.4 - Valora a achega que supón a carga impositiva das empresas á riqueza nacional e ao 
sostemento das cargas do Estado. 

COMPETENCIA CLAVE: DIXITAL (CD) 

Estándares 

4º-IAEEB1.1.2 - Investiga con medios telemáticos as áreas de actividade profesional do seu contorno, os tipos 
de empresa que as desenvolven e os postos de traballo en cada unha, razoando os requisitos para o 
desempeño profesional en cada un deles. 

4º-IAEEB2.1.2 - Identifica as características internas e externas da empresa en proxecto, así como os elementos 
que constitúen o contono específico desta (mercado, provedores/as, clientela, sistemas de produción e/ou 
comercialización, almacenaxe, etc.). 

4º-IAEEB2.2.1 - Manexa como usuario/a de nivel básico aplicacións informáticas de control e seguimento de 
clientela, provedores/as e outros, aplicando as técnicas básicas de contabilidade, xestión financieira e comercial 
e administración de persoal, para a organización da información da empresa proxectada. 

4º-IAEEB2.2.2 - Transmite información entre as áreas e a clientela da empresa en proxecto, recoñecendo e 
aplicando técnicas de comunicación e negociación, e aplicando o tratamento protocolario axeitado mediante 
medios telemáticos e presenciais. 

4º-IAEEB2.3.1 - Crea materiais publicitarios e para a difusión dos produtos e/ou servizos obxecto do proxecto, 
e elabora un plan de comunicación en internet e en redes sociais, aplicando os principios do márketing. 

4º-IAEEB2.3.2 - Desenvolve tarefas de produción e/ou comercialización na empresa en proxecto segundo os 
plans de control prefixados: simulando a toma de decisións para cumprir os prazos e os obxectivos establecidos 
e propondo melloras, mediante o traballo en equipo. 

4º-IAEEB2.3.3 - Compila datos sobre os apoios á creación de empresas tanto do contorno próximo como do 
territorial, estatal ou europeo, e selecciona as posibilidades que se axusten ao proxecto de empresa formulado. 

4º-IAEEB3.1.2 - Identifica e enumera as administracións públicas implicadas na posta en marcha de empresas, 
e compila por vía telemática os principais documentos necesarios para a posta en funcionamento. 

4º-IAEEB3.2.1 - Determina os investimentos necesarios para a posta en marcha dunha empresa, e distingue 
as principais partidas relacionadas nun balance de situación. 

4º-IAEEB3.2.2 - Caracteriza de xeito básico as posibilidades de financiamento das empresas, diferenciando 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. 

4º-IAEEB3.3.1 - Presenta un estudo de viabilidade económico-financeiro a medio prazo do proxecto de 
empresa, aplicando condicións reais de produtos financeiros analizados e previsións de vendas, segundo un 
estudo do ámbito mediante unha aplicación informática tipo folla de cálculo, manexando razóns financieiras 
básicas. 

4º-IAEEB3.3.2 - Analiza os produtos financeiros máis axeitados de entre as entidades financieiras do ámbito 
para cada tipo de empresa, valorando o custo e o risco de cada un, e selecciona os máis acaído para o proxecto 
de empresa. 
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4º-IAEEB3.3.3 - Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa actividade e a súa forma xurídica, 
sinala o funcionamento básico do IAE, IVE, IRPF e IS, e indica as principais diferenzas entre eles. 

COMPETENCIA CLAVE: SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE) 

Estándares 

4º-IAEEB1.1.1 - Identifica as calidades persoais, as actitudes, as aspiracións e a formación propias das persoas 
con iniciativa emprendedora, e describe a actividade dos/das empresarios/as e o seu papel na xeración de 
traballo e benestar social. 

4º-IAEEB1.1.2 - Investiga con medios telemáticos as áreas de actividade profesional do seu contorno, os tipos 
de empresa que as desenvolven e os postos de traballo en cada unha, razoando os requisitos para o 
desempeño profesional en cada un deles. 

4º-IAEEB1.2.1 - Deseña un proxecto de carreira profesional propia relacionando as posibilidades do ámbito 
coas calidades e as aspiracións persoais, e valorando a opción do autoemprego e a necesidade de formación 
ao longo da vida. 

4º-IAEEB1.3.1 - Identifica as normas e as institucións que interveñen nas relacións entre os/as traballadores/as 
e as empresas, en relación co funcionamento do mercado de traballo. 

4º-IAEEB1.3.2 - Distingue os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e compróbaos en 
contratos de traballo e documentos de negociación colectiva. 

4º-IAEEB1.3.3 - Describe as bases do sistema da Seguridade Social e as obrigas dos/das traballadores/as e 
dos/das empresarios/as dentro deste, así como as prestacións mediante procuras nas web institucionais, 
valorando a súa acción protectora ante as continxencias cubertas. 

4º-IAEEB1.3.4 - Identifica as situacións de risco laboral máis habituais nos sectores de actividade económica 
máis salientables no ámbito, e indica os métodos de prevención legalmente establecidos, así como as técnicas 
de primeiros auxilios aplicables en caso de accidente ou dano. 

4º-IAEEB2.1.1 - Determina a oportunidade dun proxecto de empresa, identificando as características e tomando 
parte na actividade que a empresa desenvolve. 

4º-IAEEB2.1.2 - Identifica as características internas e externas da empresa en proxecto, así como os elementos 
que constitúen o contono específico desta (mercado, provedores/as, clientela, sistemas de produción e/ou 
comercialización, almacenaxe, etc.). 

4º-IAEEB2.1.3 - Describe a relación da empresa proxectada co seu sector, a súa estrutura organizativa e as 
funcións de cada departamento, e identifica os procedementos de traballo no desenvolvemento do proceso 
produtivo ou comercial. 

4º-IAEEB2.1.4 - Elabora documentos para a planificación das funcións da empresa en proxecto, tanto a longo 
como a curto prazo. 

4º-IAEEB2.2.2 - Transmite información entre as áreas e a clientela da empresa en proxecto, recoñecendo e 
aplicando técnicas de comunicación e negociación, e aplicando o tratamento protocolario axeitado mediante 
medios telemáticos e presenciais. 

4º-IAEEB2.3.1 - Crea materiais publicitarios e para a difusión dos produtos e/ou servizos obxecto do proxecto, 
e elabora un plan de comunicación en internet e en redes sociais, aplicando os principios do márketing. 

4º-IAEEB2.3.2 - Desenvolve tarefas de produción e/ou comercialización na empresa en proxecto segundo os 
plans de control prefixados: simulando a toma de decisións para cumprir os prazos e os obxectivos establecidos 
e propondo melloras, mediante o traballo en equipo. 

4º-IAEEB2.3.3 - Compila datos sobre os apoios á creación de empresas tanto do contorno próximo como do 
territorial, estatal ou europeo, e selecciona as posibilidades que se axusten ao proxecto de empresa formulado. 

4º-IAEEB3.1.1 - Distingue as formas xurídicas das empresas e indica as esixencias de capital e 
responsabilidades propias de cada tipo. 

4º-IAEEB3.1.2 - Identifica e enumera as administracións públicas implicadas na posta en marcha de empresas, 
e compila por vía telemática os principais documentos necesarios para a posta en funcionamento. 

4º-IAEEB3.1.4 - Selecciona a forma xurídica máis axeitada en cada caso segundo a actividade que se vaia 
desenvolver, o número de emprendedores/as, o alcance da responsabilidade que se vaia asumir, a 
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complexidade organizativa, a dispoñibilidade financieira e a fiscalidade. 

4º-IAEEB3.2.1 - Determina os investimentos necesarios para a posta en marcha dunha empresa, e distingue 
as principais partidas relacionadas nun balance de situación. 

4º-IAEEB3.2.2 - Caracteriza de xeito básico as posibilidades de financiamento das empresas, diferenciando 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. 

4º-IAEEB3.3.1 - Presenta un estudo de viabilidade económico-financeiro a medio prazo do proxecto de 
empresa, aplicando condicións reais de produtos financeiros analizados e previsións de vendas, segundo un 
estudo do ámbito mediante unha aplicación informática tipo folla de cálculo, manexando razóns financieiras 
básicas. 

4º-IAEEB3.3.2 - Analiza os produtos financeiros máis axeitados de entre as entidades financieiras do ámbito 
para cada tipo de empresa, valorando o custo e o risco de cada un, e selecciona os máis acaído para o proxecto 
de empresa. 

4º-IAEEB3.3.3 - Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa actividade e a súa forma xurídica, 
sinala o funcionamento básico do IAE, IVE, IRPF e IS, e indica as principais diferenzas entre eles. 

COMPETENCIA CLAVE: MATEMÁTICA E EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT) 

Estándares 

4º-IAEEB1.3.2 - Distingue os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e compróbaos en 
contratos de traballo e documentos de negociación colectiva. 

4º-IAEEB1.3.4 - Identifica as situacións de risco laboral máis habituais nos sectores de actividade económica 
máis salientables no ámbito, e indica os métodos de prevención legalmente establecidos, así como as técnicas 
de primeiros auxilios aplicables en caso de accidente ou dano. 

4º-IAEEB2.1.2 - Identifica as características internas e externas da empresa en proxecto, así como os elementos 
que constitúen o contono específico desta (mercado, provedores/as, clientela, sistemas de produción e/ou 
comercialización, almacenaxe, etc.). 

4º-IAEEB2.1.3 - Describe a relación da empresa proxectada co seu sector, a súa estrutura organizativa e as 
funcións de cada departamento, e identifica os procedementos de traballo no desenvolvemento do proceso 
produtivo ou comercial. 

4º-IAEEB2.1.4 - Elabora documentos para a planificación das funcións da empresa en proxecto, tanto a longo 
como a curto prazo. 

4º-IAEEB2.2.1 - Manexa como usuario/a de nivel básico aplicacións informáticas de control e seguimento de 
clientela, provedores/as e outros, aplicando as técnicas básicas de contabilidade, xestión financieira e comercial 
e administración de persoal, para a organización da información da empresa proxectada. 

4º-IAEEB2.2.2 - Transmite información entre as áreas e a clientela da empresa en proxecto, recoñecendo e 
aplicando técnicas de comunicación e negociación, e aplicando o tratamento protocolario axeitado mediante 
medios telemáticos e presenciais. 

4º-IAEEB2.3.1 - Crea materiais publicitarios e para a difusión dos produtos e/ou servizos obxecto do proxecto, 
e elabora un plan de comunicación en internet e en redes sociais, aplicando os principios do márketing. 

4º-IAEEB2.3.2 - Desenvolve tarefas de produción e/ou comercialización na empresa en proxecto segundo os 
plans de control prefixados: simulando a toma de decisións para cumprir os prazos e os obxectivos establecidos 
e propondo melloras, mediante o traballo en equipo. 

4º-IAEEB2.3.3 - Compila datos sobre os apoios á creación de empresas tanto do contorno próximo como do 
territorial, estatal ou europeo, e selecciona as posibilidades que se axusten ao proxecto de empresa formulado. 

4º-IAEEB3.1.1 - Distingue as formas xurídicas das empresas e indica as esixencias de capital e 
responsabilidades propias de cada tipo. 

4º-IAEEB3.1.2 - Identifica e enumera as administracións públicas implicadas na posta en marcha de empresas, 
e compila por vía telemática os principais documentos necesarios para a posta en funcionamento. 

4º-IAEEB3.1.3 - Valora as tarefas de apoio, rexistro, control e fiscalización que realizan as autoridades no 
proceso de creación de empresas, e describe os trámites que se deben realizar. 
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4º-IAEEB3.1.4 - Selecciona a forma xurídica máis axeitada en cada caso segundo a actividade que se vaia 
desenvolver, o número de emprendedores/as, o alcance da responsabilidade que se vaia asumir, a 
complexidade organizativa, a dispoñibilidade financieira e a fiscalidade. 

4º-IAEEB3.2.1 - Determina os investimentos necesarios para a posta en marcha dunha empresa, e distingue 
as principais partidas relacionadas nun balance de situación. 

4º-IAEEB3.2.2 - Caracteriza de xeito básico as posibilidades de financiamento das empresas, diferenciando 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. 

4º-IAEEB3.3.1 - Presenta un estudo de viabilidade económico-financeiro a medio prazo do proxecto de 
empresa, aplicando condicións reais de produtos financeiros analizados e previsións de vendas, segundo un 
estudo do ámbito mediante unha aplicación informática tipo folla de cálculo, manexando razóns financieiras 
básicas. 

4º-IAEEB3.3.2 - Analiza os produtos financeiros máis axeitados de entre as entidades financieiras do ámbito 
para cada tipo de empresa, valorando o custo e o risco de cada un, e selecciona os máis acaído para o proxecto 
de empresa. 

4º-IAEEB3.3.3 - Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa actividade e a súa forma xurídica, 
sinala o funcionamento básico do IAE, IVE, IRPF e IS, e indica as principais diferenzas entre eles. 

 

3.2. Concreción dos obxectivos  

No artigo 10 do Decreto 86/2015 detállanse os obxectivos específicos da 

etapa educativa da ESO, ou o que é o mesmo, logros que o estudante debe 

alcanzar ao finalizar de cada etapa, como resultado das experiencias de ensino-

aprendizaxe (artigo 2 do Real Decreto 1105/2014).  A materia de Iniciación á 

Actividade Emprendedora e Empresarial, tal e como se recolle no Anexo I do 

Decreto 86/2015, debe desenvolver no alumnado as capacidades que lle 

permitan:  

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 

dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación 

e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, 

afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 
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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. Rexeitar a 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 coas demais persoas, así como rexeitar 

a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e 

resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, 

para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. 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 materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar 

os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si 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 

galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 

coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 
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l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia 

propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. 

Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á 

sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras 

persoas, 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 ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, 

histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa 

mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos 

pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara 

ao exercicio deste dereito. 

Quedando fóra de tratamento nesta materia os obxectivos da etapa: i), n), 

o) do correspondente decreto. 

3.3. Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior 

Esta materia non ten continuidade con ningunha das cursadas en 3º de 

E.S.O durante o ano escolar 20/21, sendo a primeira vez que o alumnado ten 

contacto coa actividade emprendedora e empresarial, polo que non hai ningunha 

aprendizaxe non vista no curso anterior que se deba ter en conta á hora de facer 

a programación do curso actual. 
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3.4. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: 

temporalización, grao mínimo de consecución e procedementos e 

instrumentos de avaliación   

Criterio de 
avaliación 

Estándares 
Indicador mínimo de 

logro 
T 1 

 
T 2 

 
T 3 

 

CRITERIOS PARA A 
CUALIFICACIÓN 

C.C. 
Instrumentos e procedementos 

de avaliación 

IAEE-B1.1 

4º-IAEEB1.1.1 - Identifica 
as calidades persoais, as 
actitudes, as aspiracións e 
a formación propias das 
persoas con iniciativa 
emprendedora, e describe 
a actividade dos/das 
empresarios/as e o seu 
papel na xeración de 
traballo e benestar social. 
 
Peso: 3.85% 
 

Identifica as calidades 
persoais, as actitudes, 
as aspiracións e a 
formación propias das 
persoas con iniciativa 
emprendedora 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSIEE 
CAA 

IAEE-B1.1 

4º-IAEEB1.1.2 - Investiga 
con medios telemáticos as 
áreas de actividade 
profesional do seu 
contorno, os tipos de 
empresa que as 
desenvolven e os postos 
de traballo en cada unha, 
razoando os requisitos 
para o desempeño 
profesional en cada un 
deles. 
 
Peso: 3.85% 
 

Investiga con medios 
telemáticos as áreas 
de actividade 
profesional do seu 
contorno 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CD 
CSIEE 
CAA 

IAEE-B1.2 

4º-IAEEB1.2.1 - Deseña un 
proxecto de carreira 
profesional propia 
relacionando as 
posibilidades do ámbito 
coas calidades e as 
aspiracións persoais, e 
valorando a opción do 
autoemprego e a 
necesidade de formación 
ao longo da vida. 
 
Peso: 3.85% 
 

Deseña un proxecto 
de carreira profesional 
propia. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CAA, 
CSIEE 

IAEE-B1.3 

4º-IAEEB1.3.1 - Identifica 
as normas e as institucións 
que interveñen nas 
relacións entre os/as 

Identifica as normas e 
as institucións que 
interveñen nas 
relacións entre os/as 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

CSC, 
CSIEE 
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traballadores/as e as 
empresas, en relación co 
funcionamento do mercado 
de traballo. 
 
Peso: 3.85% 
 

traballadores/as e as 
empresas 

INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

IAEE-B1.3 

4º-IAEEB1.3.2 - Distingue 
os dereitos e as obrigas 
que se derivan das 
relacións laborais, e 
compróbaos en contratos 
de traballo e documentos 
de negociación colectiva. 
 
Peso: 3.85% 
 

Distingue os dereitos 
e as obrigas que se 
derivan das relacións 
laborais 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSC, 
CSIEE, 
CMCT 

IAEE-B1.3 

4º-IAEEB1.3.3 - Describe 
as bases do sistema da 
Seguridade Social e as 
obrigas dos/das 
traballadores/as e dos/das 
empresarios/as dentro 
deste, así como as 
prestacións mediante 
procuras nas web 
institucionais, valorando a 
súa acción protectora ante 
as continxencias cubertas. 
 
Peso: 3.85% 
 

Describe as bases do 
sistema da 
Seguridade Social e 
as obrigas dos/das 
traballadores/as e 
dos/das 
empresarios/as dentro 
deste 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CCL, 
CSC, 
CSIEE 

IAEE-B1.3 

4º-IAEEB1.3.4 - Identifica 
as situacións de risco 
laboral máis habituais nos 
sectores de actividade 
económica máis 
salientables no ámbito, e 
indica os métodos de 
prevención legalmente 
establecidos, así como as 
técnicas de primeiros 
auxilios aplicables en caso 
de accidente ou dano. 
 
Peso: 3.85% 
 

Identifica as situacións 
de risco laboral máis 
habituais nos sectores 
de actividade 
económica máis 
salientables no ámbito 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSIEE, 
CAA, 
CMCT 

IAEE-B2.1 

4º-IAEEB2.1.1 - Determina 
a oportunidade dun 
proxecto de empresa, 
identificando as 
características e tomando 
parte na actividade que a 
empresa desenvolve. 
 
Peso: 3.85% 
 

Determina a 
oportunidade dun 
proxecto de empresa 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSIEE, 
CAA 

IAEE-B2.1 4º-IAEEB2.1.2 - Identifica Identifica as  X  PROCEDEMENTOS: Análise das CSIEE, 
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as características internas 
e externas da empresa en 
proxecto, así como os 
elementos que constitúen 
o contono específico desta 
(mercado, provedores/as, 
clientela, sistemas de 
produción e/ou 
comercialización, 
almacenaxe, etc.). 
 
Peso: 3.85% 
 

características 
internas e externas da 
empresa en proxecto 

producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CMCT, 
CD 

IAEE-B2.1 

4º-IAEEB2.1.3 - Describe a 
relación da empresa 
proxectada co seu sector, 
a súa estrutura 
organizativa e as funcións 
de cada departamento, e 
identifica os 
procedementos de traballo 
no desenvolvemento do 
proceso produtivo ou 
comercial. 
 
Peso: 3.85% 
 

Describe a relación da 
empresa proxectada 
co seu sector, a súa 
estrutura organizativa 
e as funcións de cada 
departamento, 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSIEE, 
CCL, 
CMCT 

IAEE-B2.1 

4º-IAEEB2.1.4 - Elabora 
documentos para a 
planificación das funcións 
da empresa en proxecto, 
tanto a longo como a curto 
prazo. 
 
Peso: 3.85% 
 

Elabora documentos 
para a planificación 
das funcións da 
empresa en proxecto 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CCL, 
CSIEE, 
CMCT 

IAEE-B2.2 

4º-IAEEB2.2.1 - Manexa 
como usuario/a de nivel 
básico aplicacións 
informáticas de control e 
seguimento de clientela, 
provedores/as e outros, 
aplicando as técnicas 
básicas de contabilidade, 
xestión financieira e 
comercial e administración 
de persoal, para a 
organización da 
información da empresa 
proxectada. 
 
Peso: 3.85% 
 

Manexa como 
usuario/a de nivel 
básico aplicacións 
informáticas de control 
e seguimento de 
clientela, 
provedores/as e 
outros 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CD, 
CMCT, 
CAA 

IAEE-B2.2 

4º-IAEEB2.2.2 - Transmite 
información entre as áreas 
e a clientela da empresa 
en proxecto, recoñecendo 
e aplicando técnicas de 

Transmite información 
entre as áreas e a 
clientela da empresa 
en proxecto 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 

CCL, 
CSIEE, 
CD, 
CMCT 
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comunicación e 
negociación, e aplicando o 
tratamento protocolario 
axeitado mediante medios 
telemáticos e presenciais. 
 
Peso: 3.85% 
 

exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

IAEE-B2.3 

4º-IAEEB2.3.1 - Crea 
materiais publicitarios e 
para a difusión dos 
produtos e/ou servizos 
obxecto do proxecto, e 
elabora un plan de 
comunicación en internet e 
en redes sociais, aplicando 
os principios do márketing. 
 
Peso: 3.85% 
 

Crea materiais 
publicitarios e para a 
difusión dos produtos 
e/ou servizos obxecto 
do proxecto 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CCL, 
CSIEE, 
CD, 
CMCT 

IAEE-B2.3 

4º-IAEEB2.3.2 - 
Desenvolve tarefas de 
produción e/ou 
comercialización na 
empresa en proxecto 
segundo os plans de 
control prefixados: 
simulando a toma de 
decisións para cumprir os 
prazos e os obxectivos 
establecidos e propondo 
melloras, mediante o 
traballo en equipo. 
 
Peso: 3.85% 
 

Desenvolve tarefas de 
produción e/ou 
comercialización na 
empresa en proxecto 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSIEE, 
CMCT, 
CD, 
CAA 

IAEE-B2.3 

4º-IAEEB2.3.3 - Compila 
datos sobre os apoios á 
creación de empresas 
tanto do contorno próximo 
como do territorial, estatal 
ou europeo, e selecciona 
as posibilidades que se 
axusten ao proxecto de 
empresa formulado. 
 
Peso: 3.85% 
 

Compila datos sobre 
os apoios á creación 
de empresas 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CD, 
CMCT, 
CSIEE 

IAEE-B3.1 

4º-IAEEB3.1.1 - Distingue 
as formas xurídicas das 
empresas e indica as 
esixencias de capital e 
responsabilidades propias 
de cada tipo. 
 
Peso: 3.85% 
 

Distingue as formas 
xurídicas das 
empresas, indica as 
esixencias de capital 
e responsabilidades 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSIEE, 
CMCT 

IAEE-B3.1 4º-IAEEB3.1.2 - Identifica e Identifica e enumera   X PROCEDEMENTOS: Análise das CD, 
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enumera as 
administracións públicas 
implicadas na posta en 
marcha de empresas, e 
compila por vía telemática 
os principais documentos 
necesarios para a posta en 
funcionamento. 
 
Peso: 3.85% 
 

as administracións 
públicas implicadas na 
posta en marcha de 
empresas 

producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CMCT, 
CSIEE 

IAEE-B3.1 

4º-IAEEB3.1.3 - Valora as 
tarefas de apoio, rexistro, 
control e fiscalización que 
realizan as autoridades no 
proceso de creación de 
empresas, e describe os 
trámites que se deben 
realizar. 
 
Peso: 3.85% 
 

Valora as tarefas de 
apoio, rexistro, control 
e fiscalización, así 
como trámites que se 
deben realizar 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSC, 
CMCT 

IAEE-B3.1 

4º-IAEEB3.1.4 - 
Selecciona a forma 
xurídica máis axeitada en 
cada caso segundo a 
actividade que se vaia 
desenvolver, o número de 
emprendedores/as, o 
alcance da 
responsabilidade que se 
vaia asumir, a 
complexidade organizativa, 
a dispoñibilidade 
financieira e a fiscalidade. 
 
Peso: 3.85% 
 

Selecciona a forma 
xurídica, o número de 
emprendedores/as, o 
alcance da 
responsabilidade que 
se vaia asumir, a 
complexidade 
organizativa, a 
dispoñibilidade 
financieira e a 
fiscalidade 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CAA, 
CSIEE, 
CMCT 

IAEE-B3.2 

4º-IAEEB3.2.1 - Determina 
os investimentos 
necesarios para a posta en 
marcha dunha empresa, e 
distingue as principais 
partidas relacionadas nun 
balance de situación. 
 
Peso: 3.85% 
 

Determina os 
investimentos 
necesarios para a 
posta en marcha 
dunha empresa 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSIEE, 
CMCT, 
CD 

IAEE-B3.2 

4º-IAEEB3.2.2 - 
Caracteriza de xeito básico 
as posibilidades de 
financiamento das 
empresas, diferenciando 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 

Caracteriza de xeito 
básico as 
posibilidades de 
financiamento das 
empresas 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CMCT, 
CD, 
CSIEE 
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empresa. 
 
Peso: 3.85% 
 

IAEE-B3.3 

4º-IAEEB3.3.1 - Presenta 
un estudo de viabilidade 
económico-financeiro a 
medio prazo do proxecto 
de empresa, aplicando 
condicións reais de 
produtos financeiros 
analizados e previsións de 
vendas, segundo un 
estudo do ámbito mediante 
unha aplicación informática 
tipo folla de cálculo, 
manexando razóns 
financieiras básicas. 
 
Peso: 3.85% 
 

Presenta un estudo de 
viabilidade 
económico-financeiro 
a medio prazo do 
proxecto de empresa, 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CD, 
CSIEE, 
CAA, 
CMCT 

IAEE-B3.3 

4º-IAEEB3.3.2 - Analiza os 
produtos financeiros máis 
axeitados de entre as 
entidades financieiras do 
ámbito para cada tipo de 
empresa, valorando o 
custo e o risco de cada un, 
e selecciona os máis 
acaído para o proxecto de 
empresa. 
 
Peso: 3.85% 
 

Analiza os produtos 
financeiros máis 
axeitados de entre as 
entidades financieiras 
do ámbito para cada 
tipo de empresa 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CAA, 
CSIEE, 
CMCT, 
CD 

IAEE-B3.3 

4º-IAEEB3.3.3 - Identifica 
as obrigas fiscais das 
empresas segundo a súa 
actividade e a súa forma 
xurídica, sinala o 
funcionamento básico do 
IAE, IVE, IRPF e IS, e 
indica as principais 
diferenzas entre eles. 
 
Peso: 3.85% 
 

Identifica as obrigas 
fiscais das empresas 
segundo a súa 
actividade e a súa 
forma xurídica 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CMCT, 
CD, 
CSIEE 

IAEE-B3.3 

4º-IAEEB3.3.4 - Valora a 
achega que supón a carga 
impositiva das empresas á 
riqueza nacional e ao 
sostemento das cargas do 
Estado. 
 
Peso: 3.85% 
 

Valora a achega que 
supón a carga 
impositiva das 
empresas 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSC, 
CAA 
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3.5. Concrecións metodolóxicas 

Enténdese por metodoloxía o conxunto de estratexias, procedementos e 

accións organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e 

reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos 

obxectivos do quinto apartado deste documento (artigo 2 do Real Decreto 

1105/2014).  

Os modelos didácticos empregados deberán ter un carácter provisional, 

adaptándose ás necesidades dos estudantes, tanto nunha mesma aula como ao 

longo do tempo. Por isto, e coa fin última de chegar á maior cantidade de 

alumnado posible, empregaranse varios métodos de ensinanza 

simultaneamente ao longo de todas as unidades. 

Por un lado, farase uso dunha metodoloxía maxistral expositiva, que 

como docente permita pautar mellor o tempo das primeiras sesións de cada 

unidade e ao mesmo tempo posibilite traballar contidos con estudantes que non 

teñan ningunha base sobre a materia ou ben esta sexa mínima. Nas unidades 

que teñan un contido máis matemático, combinarase un método expositivo cun 

método demostrativo que permita amosar con exercicios resoltos a aplicación 

práctica dos contidos teóricos que se expoñen de forma verbal. Con isto 

perséguese poder adaptarse a aqueles estudantes que teñen un aprendizaxe e 

unha memoria máis visual. 

Sen embargo, os dous métodos anteriores teñen importantes limitacións 

que se deben superar se se quere conseguir unha aprendizaxe real, como son 

a pasividade do alumnado, a inexistencia de “feedback” alumno-profesor e a 

pouca atención á diversidade que implican. Por isto é preciso ampliar a 

metodoloxía docente seguida usando unha máis activa e participativa, 
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buscando unha mellor asimilación do contido, autoavaliación por parte do 

estudante e mellora da súa autoestima, o aprendizaxe proba-error e aprender 

facendo, reflexión dos contidos e vinculación da aula e do seu entorno. Isto é o 

que se pretende, buscando en todo momento que o alumnado propoña cuestións 

de actualidade sobre os temas expostos, actividades con respostas abertas que 

dean lugar a diferentes interpretacións e a unha aprendizaxe mais autónoma.  

Así mesmo, nas empresas é habitual a realización de tarefas de forma 

colectiva, polo que é indispensable que aprendan a traballar en equipo, 

desenvolver un pensamento crítico e un espírito de mellora constante. Para ilo, 

as actividades individuais, válidas para valorar o progreso na aprendizaxe 

persoal, complementaranse con outras por parellas ou equipos, coas que se 

traballen actitudes colaborativas e grupais, nas que se se poidan abrir debates 

que permitan desenvolver a capacidade de opinión do alumnado. 

Aínda que a aprendizaxe colaborativa é esencial, as circunstancias 

actuais motivadas polo COVID-19 fará que moitas das actividades que antes 

implicaban a mais dun alumno/a agora deban ser individuais, pero intentarase 

na medida do posible manter actividades grupais nun ensino presencial, 

garantido sempre que o alumnado as faga de xeito oral e dende os seus 

pupitres, evitando os desprazamentos pola aula e garantindo o mantemento 

das distancias sociais. No ensino non presencial a elaboración de tarefas por 

parellas ou equipos non supón un problema, ao non ser preciso o contacto 

interpersoal. 

Débese superar unha formación baseada en moitas ocasións en 

coñecementos abstractos e buscar unha formación práctica, que inclúa 

exemplificacións, relacións de contidos ou unha verdadeira significación do 
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material presentado, de forma que sexa aplicable á vida real e que ao mesmo 

tempo interese ao alumnado. Isto pódese alcanzar, entre outras vías, coa 

visualización de documentais, lectura de prensa ou entrevistas a persoas do 

entorno do estudante. 

3.6. Materiais e recursos didácticos 

Os materiais e recursos que se empregarán tanto nun ensino presencial 

como non presencial son os seguintes: 

• Apuntes e actividades elaboradas ou propostas polos profesores do 

departamento. 

• Ordenadores dos estudantes e do profesor. Internet. 

• Taboleiro dixital. 

• Plataforma virtual e aplicación Webex. 

• Dossier de actividades de ampliación ou reforzo, segundo o caso. 

3.7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción 

O proceso de avaliación estará dividido en varias etapas segundo o 

momento do tempo no que nos encontremos, para avaliar coa maior cantidade 

de información posible o proceso de aprendizaxe dos estudantes:  

• Avaliación procesual ao longo de todo o curso para levar a cabo un 

control permanente da aprendizaxe do alumnado e facer as correccións 

pertinentes no caso de que esta non sexa a desexada. Con esta finalidade 

propóñense actividades de aula (resolución de exercicios e problemas). 

• Avaliación final, empregando probas obxectivas, para coñecer os 

resultados ao finalizar o trimestre e o curso e que complementará a 

avaliación procesual. 
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Tendo en conta isto, na seguinte táboa establécense os criterios de cualificación: 

Avaliación Convocatoria ordinaria  
Plan recuperación  

(6-22 de xuño) 

Procesual 30% 30% (convocatoria ordinaria) 

Final 70% 70% 

 

Cualificación de cada avaliación: a nota da avaliación será a media 

ponderada, segundo as porcentaxes da táboa anterior, da/s proba/s escrita/s e 

das actividades avaliables desenvolvidas na clase. Para superar a avaliación a 

nota media debe ser igual ou superior a 5 puntos sobre 10 . 

Cualificación global da materia: a nota final da materia será a media 

aritmética das notas das tres avaliacións (sen redondeo). A nota final do curso, 

para superar a materia, debe ser igual ou superior a 5 puntos sobre 10 (sen 

redondeo).  

O alumnado que non acade o 5 na nota media deberá recuperar as 

avaliacións suspensas no mes de xuño mediante unha proba escrita. 

A proba escrita poderá constar de preguntas de teoría, cuestións e 

problemas, e será valorada sobre 10 puntos, tendo o estudante que obter unha 

cualificación igual ou superior a 5 puntos para superar a mesma. 

No caso de que se detecte que algún alumno ou alumna está a copiar nun 

exame, retiraráselle dito exame e a súa puntuación será de 0.  

Durante o período entre o final da 3ª avaliación e a avaliación ordinaria, o 

alumnado aprobado terá a posibilidade de subir ata 0.5 puntos sobre a media 

das tres avaliacións (sen redondeo), facendo as actividades de ampliación que 



57 
 

se indiquen na aula. Pola contra, non se contempla a posibilidade de baixar a 

nota nese período. Aqueles alumnos/as que teñan menos dun 5 de media das 

tres avaliacións (sen redondeo) realizarán actividades de recuperación durante 

ese período que culminarán cunha proba escrita. A nota final do curso, para 

superar a materia, debe ser igual ou superior a 5 puntos sobre 10 (sen 

redondeo). Cabe destacar, que neste plan de recuperación, os contidos que 

foron avaliados con tarefas de aula (avaliación procesual, 30%) se terán en conta 

para a nota final da materia, mantendo a nota obtida durante o curso. Neste 

sentido, na proba final que se realizará entre o 6 e o 22 de xuño so se incluirán 

aqueles contidos avaliados mediante proba escrita ao longo do curso (70%). 

O sistema anteriormente descrito manterase nun ensino presencial. En 

caso de que unha parte do trimestre transcorra de xeito non presencial:  

• A avaliación procesual farase a través de entregas de tarefas 

empregando a plataforma virtual, tal e como se veu desenvolvendo ao 

longo do ensino presencial. 

• A avaliación final que se realiza mediante probas obxectivas 

pospoñerase ata que se retomen as clases presenciais, co fin de evitar o 

maior prexuízo para aquel alumnado que teña dificultades ou problemas 

técnicos (de conexión, uso de dispositivos compartidos, etc) ou de 

destrezas virtuais. 

Só nos casos en que a non presencialidade afecte de forma íntegra 

a un trimestre, ou durante o transcurso presencial da avaliación non se 

realizará ningunha proba obxectiva, a avaliación final se realizaría de 

xeito telemático, a través de probas realizadas na plataforma virtual. 
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3.8. Organización das actividades de seguimento, de recuperación e de 

avaliación das materias pendentes 

No curso vixente 2021/2022 non existe alumnado nesta situación. 

 

3.9. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se 

poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados  

Ao inicio de curso farase unha proba escrita que servirá para valorar os 

conceptos previos dos estudantes sobre a materia, ademais de ser un indicador 

da diversidade a tratar na aula. Os resultados desta proba só se terán en conta 

a efectos de adecuar o nivel de partida do proceso de ensino-aprendizaxe á 

realidade de cada grupo e, en consecuencia, non afectará ás cualificacións dos 

alumnos/as.  

En función dos resultados desta proba adaptaranse as actividades 

propostas nas unidades didácticas e as tarefas finais propostas para cada 

avaliación. 

3.10. Medidas de atención á diversidade 

A equidade é esencial se se pretende unha educación de calidade 

orientada ao éxito de todos. Todo docente, sexa cal sexa a materia que imparta, 

debe perseguir a boa evolución de todos os estudantes da súa clase, incluíndo 

polo tanto ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

A atención á diversidade busca que a intervención educativa se adapte 

ás diferenzas individuais do alumnado (valores, cultura, estilos e ritmos de 

aprendizaxe, motivacións, capacidades, coñecementos previos, etc.). Con esta 

finalidade no Decreto 229/2011, de 7 de diciembre, que regula la atención a la 

diversidad del alumnado en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
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Galicia donde se imparten las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica de 

Educación 2/2006, 03 de mayo, prevense unha serie de medidas ordinarias 

(artigo 8), que teñen por finalidade facilitar a adecuación do currículo ao contexto 

sociocultural dos centros educativos e ás características dos estudantes, pero 

sen una alteración significativa dos seus obxectivos, contidos e criterios de 

avaliación, sendo aplicables nesta materia:  

• Adecuación da organización e xestión da aula. 

• Adecuación das programacións didácticas. 

• Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, 

titoría entre iguales, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a 

inclusión. 

• Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 

• Programas de recuperación. 

Como docente, ése responsable da aplicación das medidas xenerais que 

se deseñen para cada un dos estudantes con necesidade de apoio educativo, 

pero, tamén dependerá dun mesmo o adoptar as medidas necesarias para 

orientar a este alumnado na propia clase, sendo responsables de dirixir a súa 

aprendizaxe e ofrecerlles os apoios que necesiten. 

Para isto, ademais de ter os obxectivos claramente especificados en cada 

sesión, hai que partir dos coñecementos previos de cada estudante, de aí a 

importancia da avaliación inicial. Ademais, ao inicio de cada sesión farase un 

breve recordatorio do visto para comprobar posibles erros de comprensión e o 

grao de asimilación dos contidos, realizando as correccións oportunas no menor 

tempo posible. 
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Coa fin de desenvolver actitudes e valores desexables, e tendo en conta 

as medidas ordinarias citadas anteriormente, en cada unidade didáctica 

preséntase a oportunidade de facer tarefas por parellas, por  equipos ou de 

forma conxunta por toda a clase. Na aprendizaxe cooperativa foméntase a 

colaboración, pois cada estudante é responsable da súa aprendizaxe individual 

e da dos demais membros do grupo, aumentando tamén o seu coñecemento da 

tarefa e a comprensión dos contidos abordados, ao tempo que se fomenta o 

respecto cara á diversidade e a tolerancia, ao valorar outras opinións distintas 

das propias a través da interacción con outros estudantes ou desenvolvéndose 

habilidades de traballo en equipo. 

A pesar da natureza grupal das actividades, o seguimento durante a súa 

realización realízase a título individual, podendo asesorar a cada estudante de 

forma separada segundo as súas dificultades no seu proceso de aprendizaxe.  

Como docente, ao empregar diferentes modelos didácticos (expositivo, 

demostrativo, aprender facendo…) podemos adaptarnos ás necesidades dun 

maior número de alumnado. Búscase tamén propoñer actividades o máis 

variadas posible e con diferentes graos de dificultade co obxectivo de ser 

intelectualmente desafiantes e motivadoras  para todos os estudantes.  

Tamén se contempla a posibilidade de proporcionar ao alumnado que 

teña maiores dificultades un dossier de actividades de apoio que reforce a 

asimilación e compresión dos contidos desta programación. Este dossier conterá 

actividades de reforzo que se realizarán paralelamente ás tratadas na aula, 

pero sendo máis graduais, partindo dun menor nivel ata chegar ao alcanzado 

polo resto de estudantes. Con este material extra preténdese conseguir unha 

aprendizaxe máis progresiva e supervisada en todo momento polo docente, 
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podendo detectar cal é a dificultade concreta que presenta o estudante e que 

impide a comprensión do tema. 

Este dossier tamén se adaptará para aqueles estudantes que vaian máis 

adiantados na materia, propoñéndolle actividades de ampliación. A finalidade 

deste dossier non é dar unha formación diferente ao resto de estudantes, senón 

propoñer actividades que poidan resultarlle máis estimulantes e evitar así a 

perda de interese pola materia. 

O docente debe estar en continua comunicación cos outros 

profesores do centro, especialmente con aqueles que cursen materias 

vinculadas á propia. Isto permitiralle un maior control sobre a aprendizaxe do 

alumnado e propoñer actividades en común para evitar a monotonía e a 

repetición entre materias. Tamén é fundamental que estea en permanente 

contacto co orientador do centro para supervisar os materiais ofrecidos ao 

alumnado e asesorar a nosa labor docente. 

3.11. Concreción dos elementos transversais  

O artigo 4.1 do Decreto 86/2015 establece os elementos transversais que 

deben traballarse en todas as materias: Comprensión lectora (CL), Expresión 

oral e escrita (EOE), Comunicación audiovisual (CA), Tecnoloxías da 

información e da comunicación (TIC), e Emprendemento (EMP). 

Co convencemento de que a lectura é un factor primordial no proceso 

global de aprendizaxe, dedicaremos tempo a ela na materia sempre que sexa 

posible. Tratarase de favorecer o desenvolvemento da comprensión lectora e a 

expresión oral e escrita mediante a lectura e análise de textos económicos, 
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contrastando información de distintas fontes, e mediante a lectura dos 

enunciados de problemas integrados en contextos diversos.  

Por outra parte, para contribuír ao Proxecto Lector de centro, 

contemplamos os seguintes obxectivos e tipos de actividades: 

 

Obxectivos 

Considerar a biblioteca como un espazo de interese para procurar información. 

Utilizar fontes de información diversas. 

Desenvolver unha actitude favorable á lectura. 

Expresar de forma oral e escrita ideas claras e ben organizadas. 

Actividades 

Selección das ideas principais dun texto e elaboración de resumos ou esquemas. 

Resolución de cuestións sobre artigos de prensa ou textos económicos. 

Presentación oral e escrita por parte do alumnado de temas relacionados cos contidos da 

materia, empregando diversas fontes e información (libro de texto, libros divulgativos, revistas, 

Internet...) 

Participación nas actividades de lectura establecidas polo centro. 

 

A comunicación audiovisual e o manexo das TIC basearase na integración 

de documentos audiovisuais, que complementen as explicacións da aula e das 

tecnoloxías da información e a comunicación como un recurso máis no día a día. 

Orientaremos ao alumando no uso de procesadores de texto, follas de cálculo, 

aplicacións para presentacións, correo electrónico e procuras de información na 

rede. Neste sentido, contemplamos estes obxectivos e tipos de actividades: 

 

Obxectivos 

Acadar habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información 

Empregar recursos audiovisuais diversos (ordenador, proxector, tablets, internet…) e 

diversidade de formatos para a elaboración e presentación de contidos 

Potenciar a motivación do alumnado e o seu afán de coñecemento das tecnoloxías da 

información e a comunicación 

Actividades Elaboración e presentación de informes e traballos en formatos dixitais 
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Internet como fonte de información. 

Resolución de actividades en soporte audiovisual. 

Visualización de fragmentos de documentais. 

 

A continuación amósase en táboas de xeito pormenorizado a concreción 

de elementos transversais por estándar de aprendizaxe para esta materia: 

 ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Estándares CL EOE CA TIC EMP 

4º-IAEEB1.1.1 - Identifica as calidades persoais, as actitudes, as aspiracións e a 
formación propias das persoas con iniciativa emprendedora, e describe a 
actividade dos/das empresarios/as e o seu papel na xeración de traballo e 
benestar social. 

X X   X 

4º-IAEEB1.1.2 - Investiga con medios telemáticos as áreas de actividade 
profesional do seu contorno, os tipos de empresa que as desenvolven e os 
postos de traballo en cada unha, razoando os requisitos para o desempeño 
profesional en cada un deles. 

X X X X X 

4º-IAEEB1.2.1 - Deseña un proxecto de carreira profesional propia relacionando 
as posibilidades do ámbito coas calidades e as aspiracións persoais, e valorando 
a opción do autoemprego e a necesidade de formación ao longo da vida. 

X X   X 

4º-IAEEB1.3.1 - Identifica as normas e as institucións que interveñen nas relacións 
entre os/as traballadores/as e as empresas, en relación co funcionamento do 
mercado de traballo. 

X X   X 

4º-IAEEB1.3.2 - Distingue os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións 
laborais, e compróbaos en contratos de traballo e documentos de negociación 
colectiva. 

X X   X 

4º-IAEEB1.3.3 - Describe as bases do sistema da Seguridade Social e as obrigas 
dos/das traballadores/as e dos/das empresarios/as dentro deste, así como as 
prestacións mediante procuras nas web institucionais, valorando a súa acción 
protectora ante as continxencias cubertas. 

X X   X 

4º-IAEEB1.3.4 - Identifica as situacións de risco laboral máis habituais nos 
sectores de actividade económica máis salientables no ámbito, e indica os 
métodos de prevención legalmente establecidos, así como as técnicas de 
primeiros auxilios aplicables en caso de accidente ou dano. 

X X   X 

4º-IAEEB2.1.1 - Determina a oportunidade dun proxecto de empresa, 
identificando as características e tomando parte na actividade que a empresa 
desenvolve. 

X X   X 

4º-IAEEB2.1.2 - Identifica as características internas e externas da empresa en 
proxecto, así como os elementos que constitúen o contono específico desta 
(mercado, provedores/as, clientela, sistemas de produción e/ou comercialización, 
almacenaxe, etc.). 

X X  X X 

4º-IAEEB2.1.3 - Describe a relación da empresa proxectada co seu sector, a súa 
estrutura organizativa e as funcións de cada departamento, e identifica os 
procedementos de traballo no desenvolvemento do proceso produtivo ou 
comercial. 

X X   X 

4º-IAEEB2.1.4 - Elabora documentos para a planificación das funcións da empresa 
en proxecto, tanto a longo como a curto prazo. 

X X   X 
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4º-IAEEB2.2.1 - Manexa como usuario/a de nivel básico aplicacións informáticas 
de control e seguimento de clientela, provedores/as e outros, aplicando as 
técnicas básicas de contabilidade, xestión financieira e comercial e 
administración de persoal, para a organización da información da empresa 
proxectada. 

X X  X  

4º-IAEEB2.2.2 - Transmite información entre as áreas e a clientela da empresa en 
proxecto, recoñecendo e aplicando técnicas de comunicación e negociación, e 
aplicando o tratamento protocolario axeitado mediante medios telemáticos e 
presenciais. 

X X  X X 

4º-IAEEB2.3.1 - Crea materiais publicitarios e para a difusión dos produtos e/ou 
servizos obxecto do proxecto, e elabora un plan de comunicación en internet e en 
redes sociais, aplicando os principios do márketing. 

X X  X X 

4º-IAEEB2.3.2 - Desenvolve tarefas de produción e/ou comercialización na 
empresa en proxecto segundo os plans de control prefixados: simulando a toma 
de decisións para cumprir os prazos e os obxectivos establecidos e propondo 
melloras, mediante o traballo en equipo. 

X X  X X 

4º-IAEEB2.3.3 - Compila datos sobre os apoios á creación de empresas tanto do 
contorno próximo como do territorial, estatal ou europeo, e selecciona as 
posibilidades que se axusten ao proxecto de empresa formulado. 

X  X X X 

4º-IAEEB3.1.1 - Distingue as formas xurídicas das empresas e indica as esixencias 
de capital e responsabilidades propias de cada tipo. 

X    X 

4º-IAEEB3.1.2 - Identifica e enumera as administracións públicas implicadas na 
posta en marcha de empresas, e compila por vía telemática os principais 
documentos necesarios para a posta en funcionamento. 

X X  X X 

4º-IAEEB3.1.3 - Valora as tarefas de apoio, rexistro, control e fiscalización que 
realizan as autoridades no proceso de creación de empresas, e describe os 
trámites que se deben realizar. 

X X    

4º-IAEEB3.1.4 - Selecciona a forma xurídica máis axeitada en cada caso 
segundo a actividade que se vaia desenvolver, o número de emprendedores/as, 
o alcance da responsabilidade que se vaia asumir, a complexidade organizativa, 
a dispoñibilidade financieira e a fiscalidade. 

X X   X 

4º-IAEEB3.2.1 - Determina os investimentos necesarios para a posta en marcha 
dunha empresa, e distingue as principais partidas relacionadas nun balance de 
situación. 

X  X X X 

4º-IAEEB3.2.2 - Caracteriza de xeito básico as posibilidades de financiamento das 
empresas, diferenciando 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. 

X  X X X 

4º-IAEEB3.3.1 - Presenta un estudo de viabilidade económico-financeiro a medio 
prazo do proxecto de empresa, aplicando condicións reais de produtos 
financeiros analizados e previsións de vendas, segundo un estudo do ámbito 
mediante unha aplicación informática tipo folla de cálculo, manexando razóns 
financieiras básicas. 

X X  X X 

4º-IAEEB3.3.2 - Analiza os produtos financeiros máis axeitados de entre as 
entidades financieiras do ámbito para cada tipo de empresa, valorando o custo e 
o risco de cada un, e selecciona os máis acaído para o proxecto de empresa. 

X X  X X 

4º-IAEEB3.3.3 - Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa 
actividade e a súa forma xurídica, sinala o funcionamento básico do IAE, IVE, IRPF 
e IS, e indica as principais diferenzas entre eles. 

X   X X 

4º-IAEEB3.3.4 - Valora a achega que supón a carga impositiva das empresas á 
riqueza nacional e ao sostemento das cargas do Estado. 

X X    
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4. ECONOMÍA 4º ESO 

4.1. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave  

As orientacións da UE insisten na necesidade da adquisición das 

competencias clave por parte da cidadanía como condición indispensable para 

lograr que os individuos alcancen un pleno desenvolvemento persoal, social e 

profesional que se axuste ás demandas dun mundo globalizado e faga posible o 

desenvolvemento económico. Así, a Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la 

que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, establece no seu artigo segundo as competencias 

clave no Sistema Educativo Español, é dicir, as capacidades para aplicar de 

forma integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, coa 

fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de 

problemas complexos (artigo 2 do R.D. 1105/2014 por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato).  A 

materia obxecto de programación, segundo o Anexo I do Decreto 86/2015, incide 

fundamentalmente nesas competencias clave fomentando: 

• A comunicación lingüística (CLL),  mediante a interpretación, organización 

e selección de información de textos relevantes, ademais da transmisión 

de información, de datos e ideas a través argumentacións,  en diálogos 

ou exposicións tanto orais como escritas, empregando con precisión a 

terminoloxía específica en base aos coñecementos que o alumnado vai 

adquirindo ao longo do curso.  
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• As competencias sociais e cívicas (CSC), fomentadas polo coñecemento 

histórico dos problemas económicos pasados e actuais e as posibles 

respostas aos mesmos.   

É habitual ver na realización de traballos grupais a asignación de 

roles estereotipados en base ao xénero. Así, por exemplo, as mulleres 

desempeñan labores de comprobación ou recompilación de información, 

mentres que os homes realizan tarefas manuais ou de cálculo. Coa fin de 

contrarrestar esta situación e promover a igualdade de xénero e a non 

discriminación por razóns culturais, físicas, intelectuais, etc., será habitual 

o intercambio de cometidos asignados a cada persoa tras unha primeira 

reunión do grupo de traballo, ademais de fomentar por parte do docente 

a creación de grupos mixtos. 

Por outra parte, impulsaranse actitudes contrarias á evasión fiscal 

e buscarase espertar conciencia sobre a importancia do pago de impostos 

na nosa economía ou do impacto medioambiental da actividade 

económica, coa análise de material audiovisual e escrito de actualidade, 

ademais de visitas a organismos públicos. 

• A competencia de aprender a aprender (CAA) a través da proposta de 

tarefas de reflexión e investigación. Para a resolución dalgunhas destas 

tarefas fomentarase o traballo en equipo e a aprendizaxe colaborativa, de 

forma que sexa necesaria a participación de cada un dos membros que o 

conforman para a realización satisfactoria do mesmo. Isto conseguirase 

entre outras medidas co establecemento de subtarefas compartidas ou 

intercambio na metade do proceso de elaboración do traballo. 
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Por outra parte, para desenvolver correctamente esta competencia 

débese favorecer a autocrítica por parte do alumnado a través da 

autoavaliación do traballo e a súa posterior reflexión. Esta deberá 

identificar os puntos positivos e negativos, así como a capacidade de 

mellora e vías para conseguila, establecéndose metas realistas e factibles 

de acordo coas propias capacidades. Nesta labor o estudante estará 

asesorado en todo momento polo docente e polo orientador do centro. 

• A competencia dixital (CD) desenvolverase ensinando as claves para a 

busca de información relevante e o seu contraste con fontes e organismos 

oficias, nacionais e internacionais, así como a súa presentación 

(numérica, simbólica ou gráfica) en formatos dixitais. Ademais 

fomentarase unha actitude crítica e un uso responsable das redes sociais 

como medios de difusión de información. 

• A competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) a 

través de contidos e destrezas relacionadas co mundo laboral, a 

educación económica, financieira e a organización empresarial.  

• A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCCT) a través da resolución de problemas, nas que o 

alumnado teña que empregar coñecementos matemáticos para describir 

e predicir distintos fenómenos económicos. Esta competencia tamén se 

fomenta mediante a interpretación e elaboración de gráficos. 

 

Para finalizar a análise xeral da participación da materia que nos ocupa no 

desenvolvemento das competencias clave, engádese o perfil competencial da 

materia de Economía: 

COMPETENCIA CLAVE: COMUNICACIÓN LINGüÍSTICA (CCL) 
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Estándares 

4º-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. 

4º-ECB1.2.1 - Comprende e utiliza correctamente termos da área da economía. 

4º-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. 

4º-ECB3.4.1 - Comprende os termos fundamentais e describe o funcionamento das contas na operativa 
bancaria. 

4º-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. 

4º-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. 

4º-ECB3.5.1 - Identifica, describe e clasifica os tipos de seguros segundo os riscos ou as situacións adversas 
nas etapas da vida. 

4º-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. 

4º-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. 

4º-ECB4.3.1 - Coñece e describe os efectos da desigualdade da renda e os instrumentos de redistribución 
desta. 

4º-ECB5.1.1 - Describe as causas da inflación e valora as súas principais repercusións económicas e sociais. 

4º-ECB5.1.2 - Explica o funcionamento dos tipos de interese e as consecuencias da súa variación para a marcha 
da economía. 

4º-ECB5.2.1 - Describe as causas do desemprego e valora as súas principais repercusións económicas e 
sociais. 

4º-ECB6.1.2 - Explica as razóns que xustifican o intercambio económico entre países e que inflúen nel. 

4º-ECB6.1.4 - Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de integración económica e 
monetaria da Unión Europea. 

COMPETENCIA CLAVE: SOCIAIS E CÍVICAS (CSC) 

Estándares 

4º-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. 

4º-ECB1.2.2 - Diferencia entre economía positiva e economía normativa. 

4º-ECB1.3.1 - Representa as relacións que se establecen entre as economías domésticas e as empresas. 

4º-ECB1.3.2 - Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas económicos provenientes das relacións 
económicas do seu contorno. 

4º-ECB2.1.3 - Distingue os tipos de empresas e de empresarios/as que actúan no seu ámbito, así como a forma 
de interactuar co seu contorno máis próximo e os efectos sociais e ambientais, positivos e negativos, que se 
observan. 

4º-ECB2.2.1 - Analiza os tipos de factores produtivos e as relacións entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 

4º-ECB2.2.2 - Identifica os sectores económicos, así como os seus retos e as súas oportunidades. 
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4º-ECB2.5.2 - Valora a achega que para a riqueza nacional supón a carga impositiva que soportan as empresas. 

4º-ECB3.3.1 - Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control do gasto. 

4º-ECB3.3.2 - Analiza as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, valorando o risco e seleccionando a 
decisión máis axeitada para cada momento. 

4º-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. 

4º-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. 

4º-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. 

4º-ECB4.3.1 - Coñece e describe os efectos da desigualdade da renda e os instrumentos de redistribución 
desta. 

4º-ECB5.1.1 - Describe as causas da inflación e valora as súas principais repercusións económicas e sociais. 

4º-ECB5.1.2 - Explica o funcionamento dos tipos de interese e as consecuencias da súa variación para a marcha 
da economía. 

4º-ECB5.2.1 - Describe as causas do desemprego e valora as súas principais repercusións económicas e 
sociais. 

4º-ECB5.2.2 - Analiza os datos de desemprego en España e as políticas contra o desemprego. 

4º-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. 

4º-ECB6.1.2 - Explica as razóns que xustifican o intercambio económico entre países e que inflúen nel. 

4º-ECB6.1.3 - Analiza e presenta acontecementos económicos contemporáneos no contexto da globalización 
e o comercio internacional. 

4º-ECB6.1.4 - Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de integración económica e 
monetaria da Unión Europea. 

4º-ECB6.1.5 - Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto económico internacional, 
e analiza as posibilidades dun desenvolvemento sustentable. 

COMPETENCIA CLAVE: APRENDER A APRENDER (CAA) 

Estándares 

4º-ECB1.1.2 - Distingue formas de analizar e resolver problemas económicos, e identifica as súas vantaxes, 
os seus inconvenientes e as súas limitacións. 

4º-ECB1.2.2 - Diferencia entre economía positiva e economía normativa. 

4º-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. 

4º-ECB3.1.1 - Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os ingresos e os gastos 
integrantes, e realiza o seu seguimento. 

4º-ECB3.1.2 - Utiliza ferramentas informáticas na preparación e desenvolvemento dun orzamento ou plan 
financeiro personalizado. 

4º-ECB3.1.3 - Manexa gráficos de análise que permiten comparar unha realidade personalizada coas 
previsións establecidas. 

4º-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 

4º-ECB3.3.1 - Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control do gasto. 



70 
 

4º-ECB3.3.2 - Analiza as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, valorando o risco e seleccionando a 
decisión máis axeitada para cada momento. 

4º-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. 

4º-ECB3.4.3 - Recoñece a capacidade de negociación coas entidades financieiras e analiza os 
procedementos de reclamación ante estas. 

4º-ECB3.5.1 - Identifica, describe e clasifica os tipos de seguros segundo os riscos ou as situacións adversas 
nas etapas da vida. 

4º-ECB4.3.2 - Interpreta gráficos representativos da distribución da renda 

4º-ECB5.2.3 - Investiga e recoñece vieiros e tendencias de emprego 

4º-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. 

4º-ECB6.1.3 - Analiza e presenta acontecementos económicos contemporáneos no contexto da globalización 
e o comercio internacional. 

4º-ECB6.1.5 - Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto económico 
internacional, e analiza as posibilidades dun desenvolvemento sustentable. 

COMPETENCIA CLAVE: DIXITAL (CD) 

Estándares 

4º-ECB1.1.2 - Distingue formas de analizar e resolver problemas económicos, e identifica as súas vantaxes, os 
seus inconvenientes e as súas limitacións. 

4º-ECB1.2.3 - Representa e analiza graficamente o custo de oportunidade mediante a fronteira de posibilidades 
de produción. 

4º-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. 

4º-ECB2.2.2 - Identifica os sectores económicos, así como os seus retos e as súas oportunidades. 

4º-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. 

4º-ECB2.4.1 - Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula o seu beneficio ou a súa perda, 
aplicando razoamentos matemáticos, e interpreta os resultados. 

4º-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. 

4º-ECB3.1.1 - Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os ingresos e os gastos 
integrantes, e realiza o seu seguimento. 

4º-ECB3.1.2 - Utiliza ferramentas informáticas na preparación e desenvolvemento dun orzamento ou plan 
financeiro personalizado. 

4º-ECB3.1.3 - Manexa gráficos de análise que permiten comparar unha realidade personalizada coas previsións 
establecidas. 

4º-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. 

4º-ECB3.4.3 - Recoñece a capacidade de negociación coas entidades financieiras e analiza os procedementos 
de reclamación ante estas. 

4º-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. 
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4º-ECB4.1.2 - Analiza e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados cos ingresos e os gastos 
do Estado. 

4º-ECB4.3.2 - Interpreta gráficos representativos da distribución da renda 

4º-ECB5.1.3 - Valora e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados cos tipos de xuro, inflación 
e desemprego. 

4º-ECB5.2.2 - Analiza os datos de desemprego en España e as políticas contra o desemprego. 

4º-ECB5.2.3 - Investiga e recoñece vieiros e tendencias de emprego 

4º-ECB6.1.3 - Analiza e presenta acontecementos económicos contemporáneos no contexto da globalización 
e o comercio internacional. 

4º-ECB6.1.4 - Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de integración económica e 
monetaria da Unión Europea. 

COMPETENCIA CLAVE: SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE) 

Estándares 

4º-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. 

4º-ECB2.1.3 - Distingue os tipos de empresas e de empresarios/as que actúan no seu ámbito, así como a forma 
de interactuar co seu contorno máis próximo e os efectos sociais e ambientais, positivos e negativos, que se 
observan. 

4º-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 

COMPETENCIA CLAVE: MATEMÁTICA E EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT) 

Estándares 

4º-ECB1.2.3 - Representa e analiza graficamente o custo de oportunidade mediante a fronteira de posibilidades 
de produción. 

4º-ECB1.3.1 - Representa as relacións que se establecen entre as economías domésticas e as empresas. 

4º-ECB1.3.2 - Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas económicos provenientes das relacións 
económicas do seu contorno. 

4º-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. 

4º-ECB2.2.1 - Analiza os tipos de factores produtivos e as relacións entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 

4º-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. 

4º-ECB2.4.1 - Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula o seu beneficio ou a súa perda, 
aplicando razoamentos matemáticos, e interpreta os resultados. 

4º-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. 

4º-ECB3.1.1 - Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os ingresos e os gastos 
integrantes, e realiza o seu seguimento. 

4º-ECB3.1.2 - Utiliza ferramentas informáticas na preparación e desenvolvemento dun orzamento ou plan 
financeiro personalizado. 

4º-ECB3.1.3 - Manexa gráficos de análise que permiten comparar unha realidade personalizada coas previsións 
establecidas. 

4º-ECB3.4.1 - Comprende os termos fundamentais e describe o funcionamento das contas na operativa 
bancaria. 
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4º-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. 

4º-ECB3.5.1 - Identifica, describe e clasifica os tipos de seguros segundo os riscos ou as situacións adversas 
nas etapas da vida. 

4º-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. 

4º-ECB4.1.2 - Analiza e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados cos ingresos e os gastos 
do Estado. 

4º-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. 

4º-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. 

4º-ECB4.3.1 - Coñece e describe os efectos da desigualdade da renda e os instrumentos de redistribución 
desta. 

4º-ECB4.3.2 - Interpreta gráficos representativos da distribución da renda 

4º-ECB5.1.2 - Explica o funcionamento dos tipos de interese e as consecuencias da súa variación para a marcha 
da economía. 

4º-ECB5.1.3 - Valora e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados cos tipos de xuro, inflación 
e desemprego. 

4º-ECB5.2.1 - Describe as causas do desemprego e valora as súas principais repercusións económicas e sociais. 

 

4.2. Concreción dos obxectivos 

No artigo 10 do Decreto 86/2015 detállanse os obxectivos específicos da 

etapa educativa da ESO, ou o que é o mesmo, logros que o estudante debe 

alcanzar ao finalizar de cada etapa, como resultado das experiencias de ensino-

aprendizaxe (artigo 2 do Real Decreto 1105/2014).  A materia de Economía, tal 

e como se recolle no Anexo I do Decreto 86/2015, debe desenvolver no 

alumnado as capacidades que lle permitan:  

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 

dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 

cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 

diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha 

sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 
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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. Rexeitar a 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 coas demais persoas, así como rexeitar 

a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e 

resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, 

para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. 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 materias, así como coñecer e aplicar os métodos para 

identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 

experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 

responsabilidades. 
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h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na 

lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse 

no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras 

persoas, 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 ambiente, contribuíndo á súa 

conservación e á súa mellora. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, 

histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa 

mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos 

pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara 

ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio 

de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto 

plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial 

coas pertencentes á comunidade lusófona 

Quedando fóra de tratamento nesta materia os obxectivos da etapa: i), l), n) do 

correspondente decreto. 
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4.3.  Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior 

Esta materia non ten continuidade con ningunha das cursadas en 3º de E.S.O 

durante o ano escolar 20/21, sendo a primeira vez que o alumnado ten contacto coa 

Economía, polo que non hai ningunha aprendizaxe non vista no curso anterior que se 

deba ter en conta á hora de facer a programación do curso actual. 

4.4. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: 

temporalización, grao mínimo de consecución e procedementos e 

instrumentos de avaliación   

Criterio de 
avaliación 

Estándares 
Indicador mínimo de 

logro 

T 1 
 
 

T 2 
 
 

T 3 
 
 

CRITERIOS  PARA A  
CUALIFICACIÓN 

C.C. 
Instrumentos e procedementos 

de avaliación 

Bloque 1: Ideas económicas básicas 

EC-B1.1 

4º-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. 
 
Peso: 2.22% 
 

Recoñece a escaseza 
de recursos e a 
necesidade de elixir e 
tomar decisións como 
as claves dos 
problemas básicos de 
calquera economía. 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva. 

CCL 
CSC 

EC-B1.1 

4º-ECB1.1.2 - 
Distingue formas de 
analizar e resolver 
problemas 
económicos, e 
identifica as súas 
vantaxes, os seus 
inconvenientes e as 
súas limitacións. 
 
Peso: 2.22% 
 

Distingue formas de 
analizar e resolver 
problemas económicos. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CAA CD 

EC-B1.2 

4º-ECB1.2.1 - 
Comprende e utiliza 
correctamente termos 
da área da economía. 

Utiliza correctamente 
termos da área da 
economía. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

CCL 
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Peso: 2.22% 
 

INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

EC-B1.2 

4º-ECB1.2.2 - 
Diferencia entre 
economía positiva e 
economía normativa. 
 
Peso: 2.22% 
 

Diferencia entre 
economía positiva e 
economía normativa. 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva. 

CAACS
C 

EC-B1.2 

4º-ECB1.2.3 - 
Representa e analiza 
graficamente o custo 
de oportunidade 
mediante a fronteira 
de posibilidades de 
produción. 
 
Peso: 2.22% 
 

Analiza o custo de 
oportunidade mediante 
a fronteira de 
posibilidades de 
produción. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CD 
CMCT 

EC-B1.3 

4º-ECB1.3.1 - 
Representa as 
relacións que se 
establecen entre as 
economías 
domésticas e as 
empresas. 
 
Peso: 2.22% 
 

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

X   

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva. 

CSC 
CMCT 

EC-B1.3 

4º-ECB1.3.2 - Aplica 
razoamentos básicos 
para interpretar 
problemas 
económicos 
provenientes das 
relacións económicas 
do seu contorno. 
 
Peso: 2.22% 
 

Aplica razoamentos 
básicos para interpretar 
problemas económicos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSC 
CMCT 

Bloque 2: Economía e empresa 

EC-B2.1 

4º-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. 
 
Peso: 2.22% 
 

Distingue as formas 
xurídicas das empresas 
e relaciónaas coas 
responsabilidades 
legais para cada tipo. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSIEE 
CMCT 

EC-B2.1 
4º-ECB2.1.2 - 
Identifica e valora as 

Identifica e valora a lo 
menos unha forma 

 X  
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

CAA CD 
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formas xurídicas de 
empresas máis 
apropiadas en cada 
caso, en función das 
características 
concretas, aplicando o 
razoamento sobre 
clasificación das 
empresas. 
 
Peso: 2.22% 
 

xurídica de empresa 
máis apropiadas en 
cada caso, en función 
das características 
concretas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

EC-B2.1 

4º-ECB2.1.3 - 
Distingue os tipos de 
empresas e de 
empresarios/as que 
actúan no seu ámbito, 
así como a forma de 
interactuar co seu 
contorno máis 
próximo e os efectos 
sociais e ambientais, 
positivos e negativos, 
que se observan. 
 
Peso: 2.22% 
 

Distingue os tipos de 
empresas e os efectos 
sociais e ambientais 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSIEE 
CSC 

EC-B2.2 

4º-ECB2.2.1 - Analiza 
os tipos de factores 
produtivos e as 
relacións entre 
produtividade, 
eficiencia e 
tecnoloxía. 
 
Peso: 2.22% 
 

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

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CMCT 
CSC 

EC-B2.2 

4º-ECB2.2.2 - 
Identifica os sectores 
económicos, así como 
os seus retos e as 
súas oportunidades. 
 
Peso: 2.22% 
 

Identifica os sectores 
económicos. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CD CSC 

EC-B2.3 

4º-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. 
 
Peso: 2.22% 

Explica as posibilidades 
de financiamento das 
empresas e diferencia o 
financiamento externo e 
o interno 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CCL CD 
CMCT 
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EC-B2.4 

4º-ECB2.4.1 - 
Distingue os ingresos 
e os custos dunha 
empresa, calcula o 
seu beneficio ou a súa 
perda, aplicando 
razoamentos 
matemáticos, e 
interpreta os 
resultados. 
 
Peso: 2.22% 
 

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

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CD 
CMCT 

EC-B2.5 

4º-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. 
 
Peso: 2.22% 
 

Identifica as obrigas 
fiscais das empresas 
segundo a súa forma 
xurídica e as 
actividades. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CD 
CMCT 

EC-B2.5 

4º-ECB2.5.2 - Valora 
a achega que para a 
riqueza nacional 
supón a carga 
impositiva que 
soportan as 
empresas. 
 
Peso: 2.22% 
 

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

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CSC 

Bloque 3: Economía persoal 

EC-B3.1 

4º-ECB3.1.1 - Elabora 
un orzamento ou plan 
financeiro persoal, 
identificando os 
ingresos e os gastos 
integrantes, e realiza 
o seu seguimento. 
 
Peso: 2.22% 
 

Elabora un orzamento 
ou plan financeiro 
persoal, identificando os 
ingresos e os gastos  

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CAA CD 
CMCT 

EC-B3.1 

4º-ECB3.1.2 - Utiliza 
ferramentas 
informáticas na 
preparación e 
desenvolvemento dun 
orzamento ou plan 
financeiro 
personalizado. 
 

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

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CAA CD 
CMCT 
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Peso: 2.22% 
 

EC-B3.1 

4º-ECB3.1.3 - Manexa 
gráficos de análise 
que permiten 
comparar unha 
realidade 
personalizada coas 
previsións 
establecidas. 
 
Peso: 2.22% 
 

Manexa gráficos de 
análise que permiten 
comparar unha 
realidade 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CAA CD 
CMCT 

EC-B3.2 

4º-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 
 
Peso: 2.22% 
 

Comprende as 
necesidades de 
planificación e do 
manexo de asuntos 
financeiros ao longo da 
vida. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CAA 
CSIEE 

EC-B3.3 

4º-ECB3.3.1 - 
Recoñece e explica a 
relevancia do aforro e 
do control do gasto. 
 
Peso: 2.22% 
 

Explica a relevancia do 
aforro e do control do 
gasto. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva. 

CAA 
CSC 

EC-B3.3 

4º-ECB3.3.2 - Analiza 
as vantaxes e 
inconvenientes do 
endebedamento, 
valorando o risco e 
seleccionando a 
decisión máis 
axeitada para cada 
momento. 
 
Peso: 2.22% 
 

Analiza as vantaxes e 
inconvenientes do 
endebedamento 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CAA 
CSC 

EC-B3.4 

4º-ECB3.4.1 - 
Comprende os termos 
fundamentais e 
describe o 
funcionamento das 
contas na operativa 
bancaria. 
 
Peso: 2.22% 

Comprende os termos 
fundamentais das 
contas na operativa 
bancaria. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva. 

CCL 
CMCT 
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EC-B3.4 

4º-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. 
 
Peso: 2.22% 
 

Valora a necesidade de 
interpretar as cláusulas 
dos contratos bancarios 
para coñecer os 
dereitos e as obrigas 
que se derivan delas. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CCL 
CAA CD 

EC-B3.4 

4º-ECB3.4.3 - 
Recoñece a 
capacidade de 
negociación coas 
entidades financieiras 
e analiza os 
procedementos de 
reclamación ante 
estas. 
 
Peso: 2.22% 
 

Analiza os 
procedementos de 
reclamación ante as 
entidades financieiras. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CAA CD 

EC-B3.4 

4º-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. 
 
Peso: 2.22% 
 

Identifica e explica as 
modalidades de 
tarxetas bancarias.  

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva. 

CCL CD 
CMCT 

EC-B3.5 

4º-ECB3.5.1 - 
Identifica, describe e 
clasifica os tipos de 
seguros segundo os 
riscos ou as 
situacións adversas 
nas etapas da vida. 
 
Peso: 2.22% 
 

identifica e clasifica os 
tipos de seguros 
segundo os riscos  

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva. 

CCL 
CAA 
CMCT 

Bloque 4: Economía e ingresos e gastos do Estado 

EC-B4.1 
4º-ECB4.1.1 - 
Identifica as vías de 

Identifica as vías de 
onde proceden os 

 X  
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

CMCT 
CSC 
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onde proceden os 
ingresos do Estado, 
así como as principais 
áreas dos gastos do 
Estado, e comenta as 
súas relacións. 
 
Peso: 2.22% 
 

ingresos do Estado, así 
como as principais 
áreas dos gastos do 
Estado 

Probas específicas. 
 

INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

EC-B4.1 

4º-ECB4.1.2 - Analiza 
e interpreta datos e 
gráficos de contido 
económico 
relacionados cos 
ingresos e os gastos 
do Estado. 
 
Peso: 2.22% 
 

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

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CD 
CMCT 

EC-B4.1 

4º-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. 
 
Peso: 2.22% 
 

Distingue nos ciclos 
económicos o 
comportamento dos 
ingresos e dos gastos 
públicos. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva. 

CMCT 
CSC 

EC-B4.1 

4º-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. 
 
Peso: 2.22% 
 

Describe o contido dos 
orzamentos públicos 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CCL 
CSC 

EC-B4.2 

4º-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. 
 
Peso: 2.22% 
 

Expresa as diferenzas 
entre os conceptos de 
débeda pública e déficit 
público 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva. 

CCL 
CMCT 

EC-B4.3 

4º-ECB4.3.1 - Coñece 
e describe os efectos 
da desigualdade da 
renda e os 
instrumentos de 

Describe os efectos da 
desigualdade da renda 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva. 

CCL 
CMCT 
CSC 



82 
 

redistribución desta. 
 
Peso: 2.22% 
 

EC-B4.3 

4º-ECB4.3.2 - 
Interpreta gráficos 
representativos da 
distribución da renda 
 
Peso: 2.22% 
 

Interpreta gráficos 
representativos da 
distribución da renda 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CAA CD 
CMCT 

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

EC-B5.1 

4º-ECB5.1.1 - 
Describe as causas 
da inflación e valora 
as súas principais 
repercusións 
económicas e sociais. 
 
Peso: 2.22% 
 

Describe as causas da 
inflación e a lo menos 
unha repercusión 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva. 

CCL 
CSC 

EC-B5.1 

4º-ECB5.1.2 - Explica 
o funcionamento dos 
tipos de interese e as 
consecuencias da súa 
variación para a 
marcha da economía. 
 
Peso: 2.22% 
 

Explica unha 
consecuencia da 
variació dos tipos de 
interese na economía. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva. 

CCL 
CMCT 
CSC 

EC-B5.1 

4º-ECB5.1.3 - Valora 
e interpreta datos e 
gráficos de contido 
económico 
relacionados cos tipos 
de xuro, inflación e 
desemprego. 
 
Peso: 2.22% 
 

Interpreta datos de 
contido económico 
relacionados cos tipos 
de xuro, inflación e 
desemprego. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CD 
CMCT 

EC-B5.2 

4º-ECB5.2.1 - 
Describe as causas 
do desemprego e 
valora as súas 
principais 
repercusións 
económicas e sociais. 
 
Peso: 2.22% 
 

Describe as causas do 
desemprego e a lo 
menos unha 
repercusión económica 
e social. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva. 

CCL 
CMCT 
CSC 

EC-B5.2 

4º-ECB5.2.2 - Analiza 
os datos de 
desemprego en 
España e as políticas 
contra o desemprego. 
 
Peso: 2.22% 

Analiza os datos de 
desemprego en 
España  

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CD CSC 
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EC-B5.2 

4º-ECB5.2.3 - 
Investiga e recoñece 
vieiros e tendencias 
de emprego 
 
Peso: 2.22% 
 

Recoñece tendencias 
de emprego 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CAA CD 

Bloque 6: Economía internacional 

EC-B6.1 

4º-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. 
 
Peso: 2.22% 
 

Valora o grao de 
interconexión das 
economías de todos os 
países do mundo 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CAA 
CSC 

EC-B6.1 

4º-ECB6.1.2 - Explica 
as razóns que 
xustifican o 
intercambio 
económico entre 
países e que inflúen 
nel. 
 
Peso: 2.22% 
 

Explica as razóns que 
xustifican o intercambio 
económico entre países 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva. 

CCL 
CSC 

EC-B6.1 

4º-ECB6.1.3 - Analiza 
e presenta 
acontecementos 
económicos 
contemporáneos no 
contexto da 
globalización e o 
comercio 
internacional. 
 
Peso: 2.22% 
 

Analiza e presenta 
acontecementos 
económicos 
contemporáneos no 
contexto da 
globalización 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CAA CD 
CSC 

EC-B6.1 

4º-ECB6.1.4 - 
Recoñece e enumera 
vantaxes e 
inconvenientes do 
proceso de 
integración económica 
e monetaria da Unión 
Europea. 
 
Peso: 2.22% 
 

Enumera a lo menos 
unha vantaxe e un 
inconveniente do 
proceso de integración 
económica e monetaria 
da Unión Europea. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva. 

CCL CD 
CSC 

EC-B6.1 

4º-ECB6.1.5 - 
Reflexiona sobre os 
problemas ambientais 
e a súa relación co 

Reflexiona sobre os 
problemas ambientais e 
a súa relación co 
impacto económico 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

CAA 
CSC 



84 
 

impacto económico 
internacional, e 
analiza as 
posibilidades dun 
desenvolvemento 
sustentable. 
 
Peso: 2.22% 
 

internacional INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

 

4.5. Concrecións metodolóxicas 

Enténdese por metodoloxía o conxunto de estratexias, procedementos e 

accións organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e 

reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos 

obxectivos do quinto apartado deste documento (artigo 2 do Real Decreto 

1105/2014).  

Os modelos didácticos empregados deberán ter un carácter provisional, 

adaptándose ás necesidades dos estudantes, tanto nunha mesma aula como ao 

longo do tempo. Por isto, e coa fin última de chegar á maior cantidade de 

alumnado posible, empregaranse varios métodos de ensinanza 

simultaneamente ao longo de todas as unidades. 

Por un lado, farase uso dunha metodoloxía maxistral expositiva, que 

como docente permita pautar mellor o tempo das primeiras sesións de cada 

unidade e ao mesmo tempo posibilite traballar contidos con estudantes que non 

teñan ningunha base sobre a materia ou ben esta sexa mínima. Nas unidades 

que teñan un contido máis matemático, combinarase un método expositivo cun 

método demostrativo que permita amosar con exercicios resoltos a aplicación 

práctica dos contidos teóricos que se expoñen de forma verbal. Con isto 

perséguese poder adaptarse a aqueles estudantes que teñen un aprendizaxe e 

unha memoria máis visual. 
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Sen embargo, os dous métodos anteriores teñen importantes limitacións 

que se deben superar se se quere conseguir unha aprendizaxe real, como son 

a pasividade do alumnado, a inexistencia de “feedback” alumno-profesor e a 

pouca atención á diversidade que implican. Por isto é preciso ampliar a 

metodoloxía docente seguida usando unha máis activa e participativa, 

buscando unha mellor asimilación do contido, autoavaliación por parte do 

estudante e mellora da súa autoestima, o aprendizaxe proba-error e aprender 

facendo, reflexión dos contidos e vinculación da aula e do seu entorno. Isto é o 

que se pretende, buscando en todo momento que o alumnado propoña cuestións 

de actualidade sobre os temas expostos, actividades con respostas abertas que 

dean lugar a diferentes interpretacións e a unha aprendizaxe mais autónoma.  

Así mesmo, nas empresas é habitual a realización de tarefas de forma 

colectiva, polo que é indispensable que aprendan a traballar en equipo, 

desenvolver un pensamento crítico e un espírito de mellora constante. Para ilo, 

as actividades individuais, válidas para valorar o progreso na aprendizaxe 

persoal, complementaranse con outras por parellas ou equipos, coas que se 

traballen actitudes colaborativas e grupais, nas que se se poidan abrir debates 

que permitan desenvolver a capacidade de opinión do alumnado. 

Aínda que a aprendizaxe colaborativa é esencial, as circunstancias 

actuais motivadas polo COVID-19 fará que moitas das actividades que antes 

implicaban a mais dun alumno/a agora deban ser individuais, pero intentarase 

na medida do posible manter actividades grupais nun ensino presencial, 

garantido sempre que o alumnado as faga de xeito oral e dende os seus 

pupitres, evitando os desprazamentos pola aula e garantindo o mantemento 

das distancias sociais. No ensino non presencial a elaboración de tarefas por 
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parellas ou equipos non supón un problema, ao non ser preciso o contacto 

interpersoal. 

Débese superar unha formación baseada en moitas ocasións en 

coñecementos abstractos e buscar unha formación práctica, que inclúa 

exemplificacións, relacións de contidos ou unha verdadeira significación do 

material presentado, de forma que sexa aplicable á vida real e que ao mesmo 

tempo interese ao alumnado. Isto pódese alcanzar, entre outras vías, coa 

visualización de documentais, lectura de prensa ou entrevistas a persoas do 

entorno do estudante. 

4.6. Materiais e recursos didácticos 

Os materiais e recursos que se empregarán tanto nun ensino presencial 

como non presencial son os seguintes: 

• Apuntes e actividades elaboradas ou propostas polos profesores do 

departamento. 

• Ordenadores dos estudantes e do profesor. Internet. 

• Taboleiro dixital. 

• Plataforma virtual e aplicación Webex. 

• Dossier de actividades de ampliación ou reforzo, segundo o caso. 

4.7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción 

O proceso de avaliación estará dividido en varias etapas segundo o 

momento do tempo no que nos encontremos, para avaliar coa maior cantidade 

de información posible o proceso de aprendizaxe dos estudantes:  
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• Avaliación procesual ao longo de todo o curso para levar a cabo un 

control permanente da aprendizaxe do alumnado e facer as correccións 

pertinentes no caso de que esta non sexa a desexada. Con esta finalidade 

propóñense actividades de aula (resolución de exercicios e problemas). 

• Avaliación final, empregando probas obxectivas, para coñecer os 

resultados ao finalizar o trimestre e o curso e que complementará a 

avaliación procesual. 

Tendo en conta isto, na seguinte táboa establécense os criterios de cualificación: 

Avaliación Convocatoria ordinaria  
Plan recuperación  

(6-22 de xuño) 

Procesual 30% 30% (convocatoria ordinaria) 

Final 70% 70% 

 

Cualificación de cada avaliación: a nota da avaliación será a media 

ponderada, segundo as porcentaxes da táboa anterior, da/s proba/s escrita/s e 

das actividades avaliables desenvolvidas na clase. Para superar a avaliación a 

nota media debe ser igual ou superior a 5 puntos sobre 10 . 

Cualificación global da materia: a nota final da materia será a media 

aritmética das notas das tres avaliacións (sen redondeo). A nota final do curso, 

para superar a materia, debe ser igual ou superior a 5 puntos sobre 10 (sen 

redondeo).  

O alumnado que non acade o 5 na nota media deberá recuperar as 

avaliacións suspensas no mes de xuño mediante unha proba escrita. 
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A proba escrita poderá constar de preguntas de teoría, cuestións e 

problemas, e será valorada sobre 10 puntos, tendo o estudante que obter unha 

cualificación igual ou superior a 5 puntos para superar a mesma. 

No caso de que se detecte que algún alumno ou alumna está a copiar nun 

exame, retiraráselle dito exame e a súa puntuación será de 0.  

Durante o período entre o final da 3ª avaliación e a avaliación ordinaria, o 

alumnado aprobado terá a posibilidade de subir ata 0.5 puntos sobre a media 

das tres avaliacións (sen redondeo), facendo as actividades de ampliación que 

se indiquen na aula. Pola contra, non se contempla a posibilidade de baixar a 

nota nese período. Aqueles alumnos/as que teñan menos dun 5 de media das 

tres avaliacións (sen redondeo) realizarán actividades de recuperación durante 

ese período que culminarán cunha proba escrita. A nota final do curso, para 

superar a materia, debe ser igual ou superior a 5 puntos sobre 10 (sen 

redondeo). Cabe destacar, que neste plan de recuperación, os contidos que 

foron avaliados con tarefas de aula (avaliación procesual, 30%) se terán en conta 

para a nota final da materia, mantendo a nota obtida durante o curso. Neste 

sentido, na proba final que se realizará entre o 6 e o 22 de xuño so se incluirán 

aqueles contidos avaliados mediante proba escrita ao longo do curso (70%). 

O sistema anteriormente descrito manterase nun ensino presencial. En 

caso de que unha parte do trimestre transcorra de xeito non presencial:  

• A avaliación procesual farase a través de entregas de tarefas 

empregando a plataforma virtual, tal e como se veu desenvolvendo ao 

longo do ensino presencial. 
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• A avaliación final que se realiza mediante probas obxectivas 

pospoñerase ata que se retomen as clases presenciais, co fin de evitar o 

maior prexuízo para aquel alumnado que teña dificultades ou problemas 

técnicos (de conexión, uso de dispositivos compartidos, etc) ou de 

destrezas virtuais. 

Só nos casos en que a non presencialidade afecte de forma íntegra 

a un trimestre, ou durante o transcurso presencial da avaliación non se 

realizará ningunha proba obxectiva, a avaliación final se realizaría de 

xeito telemático, a través de probas realizadas na plataforma virtual. 

4.8. Organización das actividades de seguimento, de recuperación e de 

avaliación das materias pendentes 

No curso vixente 2021/2022 non existe alumnado nesta situación. 

4.9. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se 

poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados  

Ao inicio de curso farase unha proba escrita que servirá para valorar os 

conceptos previos dos estudantes sobre a materia, ademais de ser un indicador 

da diversidade a tratar na aula. Os resultados desta proba só se terán en conta 

a efectos de adecuar o nivel de partida do proceso de ensino-aprendizaxe á 

realidade de cada grupo e, en consecuencia, non afectará ás cualificacións dos 

alumnos/as.  

En función dos resultados desta proba adaptaranse as actividades propostas 

nas unidades didácticas e as tarefas finais propostas para cada avaliación. 
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4.10. Medidas de atención á diversidade 

A equidade é esencial se se pretende unha educación de calidade 

orientada ao éxito de todos. Todo docente, sexa cal sexa a materia que imparta, 

debe perseguir a boa evolución de todos os estudantes da súa clase, incluíndo 

polo tanto ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

A atención á diversidade busca que a intervención educativa se adapte 

ás diferenzas individuais do alumnado (valores, cultura, estilos e ritmos de 

aprendizaxe, motivacións, capacidades, coñecementos previos, etc.). Con esta 

finalidade no Decreto 229/2011, de 7 de diciembre, que regula la atención a la 

diversidad del alumnado en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Galicia donde se imparten las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica de 

Educación 2/2006, 03 de mayo, prevense unha serie de medidas ordinarias 

(artigo 8), que teñen por finalidade facilitar a adecuación do currículo ao contexto 

sociocultural dos centros educativos e ás características dos estudantes, pero 

sen una alteración significativa dos seus obxectivos, contidos e criterios de 

avaliación, sendo aplicables nesta materia:  

• Adecuación da organización e xestión da aula. 

• Adecuación das programacións didácticas. 

• Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, 

titoría entre iguales, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a 

inclusión. 

• Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 

• Programas de recuperación. 

Como docente, ése responsable da aplicación das medidas xenerais que 

se deseñen para cada un dos estudantes con necesidade de apoio educativo, 
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pero, tamén dependerá dun mesmo o adoptar as medidas necesarias para 

orientar a este alumnado na propia clase, sendo responsables de dirixir a súa 

aprendizaxe e ofrecerlles os apoios que necesiten. 

Para isto, ademais de ter os obxectivos claramente especificados en cada 

sesión, hai que partir dos coñecementos previos de cada estudante, de aí a 

importancia da avaliación inicial. Ademais, ao inicio de cada sesión farase un 

breve recordatorio do visto para comprobar posibles erros de comprensión e o 

grao de asimilación dos contidos, realizando as correccións oportunas no menor 

tempo posible. 

Coa fin de desenvolver actitudes e valores desexables, e tendo en conta 

as medidas ordinarias citadas anteriormente, en cada unidade didáctica 

preséntase a oportunidade de facer tarefas por parellas, por  equipos ou de 

forma conxunta por toda a clase. Na aprendizaxe cooperativa foméntase a 

colaboración, pois cada estudante é responsable da súa aprendizaxe individual 

e da dos demais membros do grupo, aumentando tamén o seu coñecemento da 

tarefa e a comprensión dos contidos abordados, ao tempo que se fomenta o 

respecto cara á diversidade e a tolerancia, ao valorar outras opinións distintas 

das propias a través da interacción con outros estudantes ou desenvolvéndose 

habilidades de traballo en equipo. 

A pesar da natureza grupal das actividades, o seguimento durante a súa 

realización realízase a título individual, podendo asesorar a cada estudante de 

forma separada segundo as súas dificultades no seu proceso de aprendizaxe.  

Como docente, ao empregar diferentes modelos didácticos (expositivo, 

demostrativo, aprender facendo…) podemos adaptarnos ás necesidades dun 
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maior número de alumnado. Búscase tamén propoñer actividades o máis 

variadas posible e con diferentes graos de dificultade co obxectivo de ser 

intelectualmente desafiantes e motivadoras  para todos os estudantes.  

Tamén se contempla a posibilidade de proporcionar ao alumnado que 

teña maiores dificultades un dossier de actividades de apoio que reforce a 

asimilación e compresión dos contidos desta programación. Este dossier conterá 

actividades de reforzo que se realizarán paralelamente ás tratadas na aula, 

pero sendo máis graduais, partindo dun menor nivel ata chegar ao alcanzado 

polo resto de estudantes. Con este material extra preténdese conseguir unha 

aprendizaxe máis progresiva e supervisada en todo momento polo docente, 

podendo detectar cal é a dificultade concreta que presenta o estudante e que 

impide a comprensión do tema. 

Este dossier tamén se adaptará para aqueles estudantes que vaian máis 

adiantados na materia, propoñéndolle actividades de ampliación. A finalidade 

deste dossier non é dar unha formación diferente ao resto de estudantes, senón 

propoñer actividades que poidan resultarlle máis estimulantes e evitar así a 

perda de interese pola materia. 

O docente debe estar en continua comunicación cos outros 

profesores do centro, especialmente con aqueles que cursen materias 

vinculadas á propia. Isto permitiralle un maior control sobre a aprendizaxe do 

alumnado e propoñer actividades en común para evitar a monotonía e a 

repetición entre materias. Tamén é fundamental que estea en permanente 

contacto co orientador do centro para supervisar os materiais ofrecidos ao 

alumnado e asesorar a nosa labor docente. 
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4.11. Concreción dos elementos transversais  

O artigo 4.1 do Decreto 86/2015 establece os elementos transversais que 

deben traballarse en todas as materias: Comprensión lectora (CL), Expresión 

oral e escrita (EOE), Comunicación audiovisual (CA), Tecnoloxías da 

información e da comunicación (TIC), e Emprendemento (EMP). 

Co convencemento de que a lectura é un factor primordial no proceso 

global de aprendizaxe, dedicaremos tempo a ela na materia sempre que sexa 

posible. Tratarase de favorecer o desenvolvemento da comprensión lectora e a 

expresión oral e escrita mediante a lectura e análise de textos económicos, 

contrastando información de distintas fontes, e mediante a lectura dos 

enunciados de problemas integrados en contextos diversos.  

Por outra parte, para contribuír ao Proxecto Lector de centro, 

contemplamos os seguintes obxectivos e tipos de actividades: 

 

Obxectivos 

Considerar a biblioteca como un espazo de interese para procurar información. 

Utilizar fontes de información diversas. 

Desenvolver unha actitude favorable á lectura. 

Expresar de forma oral e escrita ideas claras e ben organizadas. 

Actividades 

Selección das ideas principais dun texto e elaboración de resumos ou esquemas. 

Resolución de cuestións sobre artigos de prensa ou textos económicos. 

Presentación oral e escrita por parte do alumnado de temas relacionados cos contidos da 

materia, empregando diversas fontes e información (libro de texto, libros divulgativos, revistas, 

Internet...) 

Participación nas actividades de lectura establecidas polo centro. 

 

A comunicación audiovisual e o manexo das TIC basearase na integración 

de documentos audiovisuais, que complementen as explicacións da aula e das 

tecnoloxías da información e a comunicación como un recurso máis no día a día. 
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Orientaremos ao alumando no uso de procesadores de texto, follas de cálculo, 

aplicacións para presentacións, correo electrónico e procuras de información na 

rede. Neste sentido, contemplamos estes obxectivos e tipos de actividades: 

 

Obxectivos 

Acadar habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información 

Empregar recursos audiovisuais diversos (ordenador, proxector, tablets, internet…) e 

diversidade de formatos para a elaboración e presentación de contidos 

Potenciar a motivación do alumnado e o seu afán de coñecemento das tecnoloxías da 

información e a comunicación 

Actividades 

Elaboración e presentación de informes e traballos en formatos dixitais 

Internet como fonte de información. 

Resolución de actividades en soporte audiovisual. 

Visualización de fragmentos de documentais. 

 

A continuación amósase en táboas de xeito pormenorizado a concreción 

de elementos transversais por estándar de aprendizaxe para esta materia: 

 ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Estándares CL EOE CA TIC EMP 

4º-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. 

X X    

4º-ECB1.1.2 - Distingue formas de analizar e resolver problemas económicos, e 
identifica as súas vantaxes, os seus inconvenientes e as súas limitacións. 

X  X X  

4º-ECB1.2.1 - Comprende e utiliza correctamente termos da área da economía. X X    

4º-ECB1.2.2 - Diferencia entre economía positiva e economía normativa.  X    

4º-ECB1.2.3 - Representa e analiza graficamente o custo de oportunidade 
mediante a fronteira de posibilidades de produción. 

X X X X  

4º-ECB1.3.1 - Representa as relacións que se establecen entre as economías 
domésticas e as empresas. 

X X    

4º-ECB1.3.2 - Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas económicos 
provenientes das relacións económicas do seu contorno. 

X X    

4º-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. 

X X   X 

4º-ECB2.1.2 - Identifica e valora as formas xurídicas de empresas máis apropiadas 
en cada caso, en función das características concretas, aplicando o razoamento 

X  X X X 
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sobre clasificación das empresas. 

4º-ECB2.1.3 - Distingue os tipos de empresas e de empresarios/as que actúan no 
seu ámbito, así como a forma de interactuar co seu contorno máis próximo e os 
efectos sociais e ambientais, positivos e negativos, que se observan. 

 X   X 

4º-ECB2.2.1 - Analiza os tipos de factores produtivos e as relacións entre 
produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 

X X    

4º-ECB2.2.2 - Identifica os sectores económicos, así como os seus retos e as súas 
oportunidades. 

 X X X  

4º-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. 

X X X X  

4º-ECB2.4.1 - Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula o seu 
beneficio ou a súa perda, aplicando razoamentos matemáticos, e interpreta os 
resultados. 

X X X X  

4º-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. 

X X X X  

4º-ECB2.5.2 - Valora a achega que para a riqueza nacional supón a carga 
impositiva que soportan as empresas. 

 X    

4º-ECB3.1.1 - Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os 
ingresos e os gastos integrantes, e realiza o seu seguimento. 

X X X X  

4º-ECB3.1.2 - Utiliza ferramentas informáticas na preparación e 
desenvolvemento dun orzamento ou plan financeiro personalizado. 

X X X X  

4º-ECB3.1.3 - Manexa gráficos de análise que permiten comparar unha realidade 
personalizada coas previsións establecidas. 

X X X X  

4º-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 

X  X  X 

4º-ECB3.3.1 - Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control do gasto.  X    

4º-ECB3.3.2 - Analiza as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, valorando 
o risco e seleccionando a decisión máis axeitada para cada momento. 

 X    

4º-ECB3.4.1 - Comprende os termos fundamentais e describe o funcionamento 
das contas na operativa bancaria. 

X X    

4º-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. 

X X X X  

4º-ECB3.4.3 - Recoñece a capacidade de negociación coas entidades 
financieiras e analiza os procedementos de reclamación ante estas. 

X  X X  

4º-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. 

X X X X  

4º-ECB3.5.1 - Identifica, describe e clasifica os tipos de seguros segundo os riscos 
ou as situacións adversas nas etapas da vida. 

X X    

4º-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. 

x X    

4º-ECB4.1.2 - Analiza e interpreta datos e gráficos de contido económico 
relacionados cos ingresos e os gastos do Estado. 

X X X X  
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4º-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. 

X X    

4º-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. 

X X    

4º-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. 

X X    

4º-ECB4.3.1 - Coñece e describe os efectos da desigualdade da renda e os 
instrumentos de redistribución desta. 

X X    

4º-ECB4.3.2 - Interpreta gráficos representativos da distribución da renda X X X X  

4º-ECB5.1.1 - Describe as causas da inflación e valora as súas principais 
repercusións económicas e sociais. 

X X    

4º-ECB5.1.2 - Explica o funcionamento dos tipos de interese e as consecuencias 
da súa variación para a marcha da economía. 

X X    

4º-ECB5.1.3 - Valora e interpreta datos e gráficos de contido económico 
relacionados cos tipos de xuro, inflación e desemprego. 

X X X X  

4º-ECB5.2.1 - Describe as causas do desemprego e valora as súas principais 
repercusións económicas e sociais. 

X X    

4º-ECB5.2.2 - Analiza os datos de desemprego en España e as políticas contra o 
desemprego. 

 X X X  

4º-ECB5.2.3 - Investiga e recoñece vieiros e tendencias de emprego X  X X  

4º-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. 

X X    

4º-ECB6.1.2 - Explica as razóns que xustifican o intercambio económico entre 
países e que inflúen nel. 

X X    

4º-ECB6.1.3 - Analiza e presenta acontecementos económicos contemporáneos 
no contexto da globalización e o comercio internacional. 

X X X X  

4º-ECB6.1.4 - Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de 
integración económica e monetaria da Unión Europea. 

X X X X  

4º-ECB6.1.5 - Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co 
impacto económico internacional, e analiza as posibilidades dun desenvolvemento 
sustentable. 

X X    

 

5. ECONOMÍA 1º BACHARELATO 

5.1. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave  

As orientacións da UE insisten na necesidade da adquisición das 

competencias clave por parte da cidadanía como condición indispensable para 

lograr que os individuos alcancen un pleno desenvolvemento persoal, social e 

profesional que se axuste ás demandas dun mundo globalizado e faga posible o 
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desenvolvemento económico. Así, a Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la 

que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, establece no seu artigo segundo as competencias 

clave no Sistema Educativo Español, é dicir, as capacidades para aplicar de 

forma integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, coa 

fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de 

problemas complexos (artigo 2 do R.D. 1105/2014 por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato).  A 

materia obxecto de programación, segundo o Anexo I do Decreto 86/2015, incide 

fundamentalmente nesas competencias clave fomentando: 

• A comunicación lingüística (CLL),  mediante a interpretación, organización 

e selección de información de textos relevantes, ademais da transmisión 

de información, de datos e ideas a través argumentacións,  en diálogos 

ou exposicións tanto orais como escritas, empregando con precisión a 

terminoloxía específica en base aos coñecementos que o alumnado vai 

adquirindo ao longo do curso.  

• As competencias sociais e cívicas (CSC), fomentadas polo coñecemento 

histórico dos problemas económicos pasados e actuais e as posibles 

respostas aos mesmos.   

É habitual ver na realización de traballos grupais a asignación de 

roles estereotipados en base ao xénero. Así, por exemplo, as mulleres 

desempeñan labores de comprobación ou recompilación de información, 

mentres que os homes realizan tarefas manuais ou de cálculo. Coa fin de 

contrarrestar esta situación e promover a igualdade de xénero e a non 
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discriminación por razóns culturais, físicas, intelectuais, etc., será habitual 

o intercambio de cometidos asignados a cada persoa tras unha primeira 

reunión do grupo de traballo, ademais de fomentar por parte do docente 

a creación de grupos mixtos. 

Por outra parte, impulsaranse actitudes contrarias á evasión fiscal 

e buscarase espertar conciencia sobre a importancia do pago de impostos 

na nosa economía ou do impacto medioambiental da actividade 

económica, coa análise de material audiovisual e escrito de actualidade, 

ademais de visitas a organismos públicos. 

• A competencia de aprender a aprender (CAA) a través da proposta de 

tarefas de reflexión e investigación. Para a resolución dalgunhas destas 

tarefas fomentarase o traballo en equipo e a aprendizaxe colaborativa, de 

forma que sexa necesaria a participación de cada un dos membros que o 

conforman para a realización satisfactoria do mesmo. Isto conseguirase 

entre outras medidas co establecemento de subtarefas compartidas ou 

intercambio na metade do proceso de elaboración do traballo. 

Por outra parte, para desenvolver correctamente esta competencia 

débese favorecer a autocrítica por parte do alumnado a través da 

autoavaliación do traballo e a súa posterior reflexión. Esta deberá 

identificar os puntos positivos e negativos, así como a capacidade de 

mellora e vías para conseguila, establecéndose metas realistas e factibles 

de acordo coas propias capacidades. Nesta labor o estudante estará 

asesorado en todo momento polo docente e polo orientador do centro. 

• A competencia dixital (CD) desenvolverase ensinando as claves para a 

busca de información relevante e o seu contraste con fontes e organismos 
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oficias, nacionais e internacionais, así como a súa presentación 

(numérica, simbólica ou gráfica) en formatos dixitais. Ademais 

fomentarase unha actitude crítica e un uso responsable das redes sociais 

como medios de difusión de información. 

• A competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) a 

través de contidos e destrezas relacionadas co mundo laboral, a 

educación económica, financieira e a organización empresarial.  

• A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCCT) a través da resolución de problemas, nas que o 

alumnado teña que empregar coñecementos matemáticos para describir 

e predicir distintos fenómenos económicos. Esta competencia tamén se 

fomenta mediante a interpretación e elaboración de gráficos. 

 

Para finalizar a análise xeral da participación da materia que nos ocupa no 

desenvolvemento das competencias clave, engádese o perfil competencial da 

materia de Economía: 

COMPETENCIA CLAVE: COMUNICACIÓN LINGüÍSTICA (CCL) 

Estándares 

1º-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. 

1º-ECB1.3.2 - Interpreta os modelos de representación da realidade económica, e emprega os termos e a metodoloxía apropiados para 
analizar problemas económicos concretos. 

1º-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. 

1º-ECB2.2.2 - Clasifica e define os factores produtivos, e describe as relacións entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 

1º-ECB2.3.1 - Analiza para explicar as repercusións da actividade das empresas, tanto nun ámbito próximo coma nun ámbito internacional. 

1º-ECB2.4.2 - Explica a función creadora de utilidade dos bens das empresas. 

1º-ECB3.1.2 - Define e expresa matematicamente as variables que determinan a oferta e a demanda. 

1º-ECB3.2.1 - Analiza e compara o funcionamento dos tipos de mercados, e explica as súas diferenzas. 

1º-ECB4.1.1 - Mide, interpreta e expresa as principais magnitudes macroeconómicas como indicadores da situación económica dun país. 

1º-ECB5.1.1 - Analiza e explica o funcionamento do diñeiro e do sistema financeiro nunha economía. 
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1º-ECB5.5.2 - Describe os efectos das variacións dos tipos de xuro na economía. 

1º-ECB6.1.1 - Identifica e describe os fluxos comerciais internacionais. 

1º-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. 

1º-ECB6.3.1 - Expresa as razóns que xustifican o intercambio económico entre países. 

1º-ECB7.1.2 - Diferencia os conceptos de crecemento e de desenvolvemento. 

1º-ECB7.1.3 - Recoñece e explica as consecuencias do crecemento sobre a repartición da riqueza, sobre o ambiente e sobre a calidade 
de vida. 

1º-ECB7.2.1 - Distingue e explica as funcións do Estado: fiscais, estabilizadoras, redistributivas, reguladoras e provedoras de bens e 
servizos públicos. 

COMPETENCIA CLAVE: SOCIAIS E CÍVICAS (CSC) 

Estándares 

1º-ECB1.2.1 - Analiza as respostas ás preguntas clave sobre a organización dos principais sistemas económicos. 

1º-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. 

1º-ECB1.2.3 - Compara sistemas económicos, utilizando exemplos actuais do ámbito internacional. 

1º-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. 

1º-ECB2.2.1 - Relaciona o proceso de división técnica do traballo coa interdependencia económica nun contexto global. 

1º-ECB3.2.2 - Aplica a análise dos tipos de mercados a casos reais identificados a partir da observación do ámbito máis inmediato. 

1º-ECB3.2.3 - Valora de forma crítica os efectos que se derivan sobre os axentes intervenientes nos diversos mercados. 

1º-ECB4.1.1 - Mide, interpreta e expresa as principais magnitudes macroeconómicas como indicadores da situación económica dun país. 

1º-ECB4.1.2 - Relaciona as principais macromagnitudes e utilízaas para establecer comparacións con carácter global. 

1º-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. 

1º-ECB4.3.2 - Valora a relación da educación e a formación coas probabilidades de obter un emprego e mellores salarios. 

1º-ECB5.1.1 - Analiza e explica o funcionamento do diñeiro e do sistema financeiro nunha economía. 

1º-ECB5.2.1 - Recoñece as causas da inflación e valora as súas repercusións económicas e sociais. 

1º-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. 

1º-ECB5.4.1 - Razoa de forma crítica, en contextos reais, sobre as accións de política monetaria e o seu impacto económico e social. 

1º-ECB5.5.1 - Identifica os obxectivos e a finalidade do Banco Central Europeo, e razoa sobre o seu papel e o seu funcionamento. 

1º-ECB6.1.1 - Identifica e describe os fluxos comerciais internacionais. 

1º-ECB6.3.1 - Expresa as razóns que xustifican o intercambio económico entre países. 

1º-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. 

1º-ECB7.1.1 - Identifica e analiza os factores e as variables que inflúen no crecemento económico, no desenvolvemento e na redistribución 
da renda. 

1º-ECB7.1.3 - Recoñece e explica as consecuencias do crecemento sobre a repartición da riqueza, sobre o ambiente e sobre a calidade 
de vida. 

1º-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. 

1º-ECB7.1.5 - Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto económico internacional analizando as posibilidades 
dun desenvolvemento sustentable. 
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1º-ECB7.1.6 - Desenvolve actitudes positivas en relación co ambiente e valora a consideración da protección do ambiente na toma de 
decisións económicas. 

1º-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. 

1º-ECB7.1.8 - Recoñece a evolución cíclica da actividade económica, describe as fases, as representa graficamente e considera as súas 
consecuencias sociais. 

1º-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. 

COMPETENCIA CLAVE: APRENDER A APRENDER (CAA) 

Estándares 

1º-ECB1.1.1 - Recoñece a escaseza e a correspondente necesidade de elixir entre decisións alternativas, como problema máis 
determinante para afrontar en todo sistema económico. 

1º-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. 

1º-ECB1.2.3 - Compara sistemas económicos, utilizando exemplos actuais do ámbito internacional. 

1º-ECB1.3.1 - Distingue as proposicións económicas positivas das proposicións económicas normativas. 

1º-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. 

1º-ECB2.4.1 - Distingue e interpreta os obxectivos e as funcións das empresas. 

1º-ECB3.2.2 - Aplica a análise dos tipos de mercados a casos reais identificados a partir da observación do ámbito máis inmediato. 

1º-ECB4.1.2 - Relaciona as principais macromagnitudes e utilízaas para establecer comparacións con carácter global. 

1º-ECB4.2.2 - Considera investigacións e publicacións económicas de referencia como fonte de datos específicos, e recoñece os métodos 
de estudo utilizados por economistas 

1º-ECB4.3.2 - Valora a relación da educación e a formación coas probabilidades de obter un emprego e mellores salarios. 

1º-ECB4.3.3 - Investiga e recoñece vieiros de ocupación e tendencias de emprego. 

1º-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. 

1º-ECB5.4.1 - Razoa de forma crítica, en contextos reais, sobre as accións de política monetaria e o seu impacto económico e social. 

1º-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. 

1º-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. 

1º-ECB7.1.6 - Desenvolve actitudes positivas en relación co ambiente e valora a consideración da protección do ambiente na toma de 
decisións económicas. 

1º-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. 

COMPETENCIA CLAVE: DIXITAL (CD) 

Estándares 

1º-ECB1.2.1 - Analiza as respostas ás preguntas clave sobre a organización dos principais sistemas económicos. 

1º-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. 

1º-ECB1.2.3 - Compara sistemas económicos, utilizando exemplos actuais do ámbito internacional. 

1º-ECB1.3.2 - Interpreta os modelos de representación da realidade económica, e emprega os termos e a metodoloxía apropiados para 
analizar problemas económicos concretos. 

1º-ECB2.4.2 - Explica a función creadora de utilidade dos bens das empresas. 

1º-ECB2.5.1 - Determina e interpreta a eficiencia técnica e económica a partir dos casos formulados. 



102 
 

1º-ECB2.6.1 - Calcula, clasifica e utiliza diversos tipos de custos, fixos e variables, totais, medios e marxinais, e representa e interpreta 
gráficos de custos. 

1º-ECB2.6.2 - Calcula, analiza e interpreta os beneficios dunha empresa a partir de supostos de ingresos e custos dun período. 

1º-ECB2.7.1 - Representa e interpreta gráficos de produción total, media e marxinal, a partir de supostos dados. 

1º-ECB3.1.1 - Representa graficamente os efectos das variacións das variables no funcionamento dos mercados. 

1º-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. 

1º-ECB4.1.1 - Mide, interpreta e expresa as principais magnitudes macroeconómicas como indicadores da situación económica dun país. 

1º-ECB4.2.1 - Utiliza e interpreta a información contida en táboas e gráficos de variables macroeconómicas e a súa evolución no tempo. 

1º-ECB4.2.2 - Considera investigacións e publicacións económicas de referencia como fonte de datos específicos, e recoñece os métodos 
de estudo utilizados por economistas 

1º-ECB4.2.3 - Opera con variables económicas mediante aplicacións informáticas, analízaas e interprétaas, e presenta as súas valoracións 
de carácter persoal. 

1º-ECB4.3.1 - Examina e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados co mercado de traballo. 

1º-ECB4.3.3 - Investiga e recoñece vieiros de ocupación e tendencias de emprego. 

1º-ECB4.4.1 - Analiza os datos de inflación e desemprego en España e as alternativas para loitar contra o desemprego e a inflación. 

1º-ECB5.1.1 - Analiza e explica o funcionamento do diñeiro e do sistema financeiro nunha economía. 

1º-ECB5.2.1 - Recoñece as causas da inflación e valora as súas repercusións económicas e sociais. 

1º-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. 

1º-ECB5.5.1 - Identifica os obxectivos e a finalidade do Banco Central Europeo, e razoa sobre o seu papel e o seu funcionamento. 

1º-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. 

1º-ECB7.1.1 - Identifica e analiza os factores e as variables que inflúen no crecemento económico, no desenvolvemento e na redistribución 
da renda. 

1º-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. 

1º-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. 

1º-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. 

COMPETENCIA CLAVE: SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE) 

Estándares 

1º-ECB2.3.1 - Analiza para explicar as repercusións da actividade das empresas, tanto nun ámbito próximo coma nun ámbito internacional. 

1º-ECB2.4.1 - Distingue e interpreta os obxectivos e as funcións das empresas. 

1º-ECB4.4.1 - Analiza os datos de inflación e desemprego en España e as alternativas para loitar contra o desemprego e a inflación. 

COMPETENCIA CLAVE: MATEMÁTICA E EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT) 

Estándares 

1º-ECB1.1.1 - Recoñece a escaseza e a correspondente necesidade de elixir entre decisións alternativas, como problema máis 
determinante para afrontar en todo sistema económico. 

1º-ECB1.2.1 - Analiza as respostas ás preguntas clave sobre a organización dos principais sistemas económicos. 

1º-ECB1.3.1 - Distingue as proposicións económicas positivas das proposicións económicas normativas. 

1º-ECB1.3.2 - Interpreta os modelos de representación da realidade económica, e emprega os termos e a metodoloxía apropiados para 
analizar problemas económicos concretos. 
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1º-ECB2.2.1 - Relaciona o proceso de división técnica do traballo coa interdependencia económica nun contexto global. 

1º-ECB2.2.2 - Clasifica e define os factores produtivos, e describe as relacións entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 

1º-ECB2.5.1 - Determina e interpreta a eficiencia técnica e económica a partir dos casos formulados. 

1º-ECB2.6.1 - Calcula, clasifica e utiliza diversos tipos de custos, fixos e variables, totais, medios e marxinais, e representa e interpreta 
gráficos de custos. 

1º-ECB2.6.2 - Calcula, analiza e interpreta os beneficios dunha empresa a partir de supostos de ingresos e custos dun período. 

1º-ECB2.7.1 - Representa e interpreta gráficos de produción total, media e marxinal, a partir de supostos dados. 

1º-ECB3.1.1 - Representa graficamente os efectos das variacións das variables no funcionamento dos mercados. 

1º-ECB3.1.2 - Define e expresa matematicamente as variables que determinan a oferta e a demanda. 

1º-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. 

1º-ECB3.2.1 - Analiza e compara o funcionamento dos tipos de mercados, e explica as súas diferenzas. 

1º-ECB4.1.1 - Mide, interpreta e expresa as principais magnitudes macroeconómicas como indicadores da situación económica dun país. 

1º-ECB4.2.1 - Utiliza e interpreta a información contida en táboas e gráficos de variables macroeconómicas e a súa evolución no tempo. 

1º-ECB4.3.1 - Examina e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados co mercado de traballo. 

1º-ECB5.1.1 - Analiza e explica o funcionamento do diñeiro e do sistema financeiro nunha economía. 

1º-ECB5.4.1 - Razoa de forma crítica, en contextos reais, sobre as accións de política monetaria e o seu impacto económico e social. 

1º-ECB5.5.1 - Identifica os obxectivos e a finalidade do Banco Central Europeo, e razoa sobre o seu papel e o seu funcionamento. 

1º-ECB5.5.2 - Describe os efectos das variacións dos tipos de xuro na economía. 

1º-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. 

1º-ECB7.1.1 - Identifica e analiza os factores e as variables que inflúen no crecemento económico, no desenvolvemento e na redistribución 
da renda. 

1º-ECB7.1.5 - Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto económico internacional analizando as posibilidades 
dun desenvolvemento sustentable. 

1º-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. 

1º-ECB7.1.8 - Recoñece a evolución cíclica da actividade económica, describe as fases, as representa graficamente e considera as súas 
consecuencias sociais. 

1º-ECB7.2.1 - Distingue e explica as funcións do Estado: fiscais, estabilizadoras, redistributivas, reguladoras e provedoras de bens e 
servizos públicos. 

1º-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. 

1º-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. 

 

5.2. Concreción dos obxectivos  

No artigo 26 do Decreto 86/2015 detállanse os obxectivos específicos 

da etapa educativa do Bacharelato, ou o que é o mesmo, logros que o 

estudante debe alcanzar ao finalizar de cada etapa, como resultado das 

experiencias de ensino-aprendizaxe (artigo 2 do Real Decreto 1105/2014).  A 
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materia de Economía, tal e como se recolle no Anexo I do Decreto 86/2015, debe 

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. 

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. 
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Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu 

contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e 

dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da 

investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica 

a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, 

así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 

ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio 

galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, 

flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido 

crítico. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de 

Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo 

globalizado. 

Quedando fóra de tratamento nesta materia os obxectivos da etapa: e), n), ñ) 

e o) do correspondente decreto. 

5.3. Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior 

Esta materia non ten continuidade directa coa materia de Economía cursada en 

4º de E.S.O, si ben parte dos contidos e aprendizaxes de Economía de 1º de bacharelato 

son unha ampliación de algúns que si se traballan en distintas materias da E.S.O., 

motivo polo cal ter cursado anteriormente Economía ou Empresa e Iniciativa 

Emprendedora pode facilitar os/as alumnos/as a asimilación de contidos. 
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Sen embargo, moito do alumnado que cursa esta modalidade de bacharelato, 

non tivo Economía na E.S.O., xa que non é requisito imprescindible para acceder ao 

Bacharelato de Ciencias Sociais. Dado que unha gran parte do alumnado é a primeira 

vez que ten contacto coa Economía, non se partira de ningún aprendizaxe previo de 

cursos pasados, polo que non hai ningunha aprendizaxe que non fose vista no curso 

anterior que se deba ter en conta á hora de facer a programación do curso 20/2. 

5.4. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: 

temporalización, grao mínimo de consecución e procedementos e 

instrumentos de avaliación   

Criterio de 
avaliación 

Estándares 
Indicador mínimo de 
logro 

T 1 
 
 

T 2 
 
 

T 3 
 
 

CRITERIOS  PARA A  
CUALIFICACIÓN 

C.C. 
Instrumentos e procedementos 

de avaliación 

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

EC-B1.1 

1º-ECB1.1.1 - 
Recoñece a 
escaseza e a 
correspondente 
necesidade de elixir 
entre decisións 
alternativas, como 
problema máis 
determinante para 
afrontar en todo 
sistema económico. 
 
Peso: 1.89% 
 

Recoñece a escaseza 
como problema máis 
determinante para 
afrontar en todo sistema 
económico. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CAA 
CMCT 

EC-B1.2 

1º-ECB1.2.1 - 
Analiza as respostas 
ás preguntas clave 
sobre a organización 
dos principais 
sistemas 
económicos. 
 
Peso: 1.89% 
 

Analiza as respostas ás 
preguntas clave sobre a 
organización de un 
sistema económico. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSC 
CMCT 
CDT 

EC-B1.2 

1º-ECB1.2.2 - 
Relaciona, para a 
súa interpretación, 
os cambios máis 
recentes no 
escenario 
económico mundial 

Relaciona os cambios 
máis recentes no 
escenario económico 
mundial coas 
circunstancias técnicas, 
económicas, sociais e 
políticas que os 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CSC 
CD  
CAA 
CCL 
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coas circunstancias 
técnicas, 
económicas, sociais 
e políticas que os 
explican, a partir de 
casos concretos de 
análise. 
 
Peso: 1.89% 
 

explican. 

EC-B1.2 

1º-ECB1.2.3 - 
Compara sistemas 
económicos, 
utilizando exemplos 
actuais do ámbito 
internacional. 
 
Peso: 1.89% 
 

Compara sistemas 
económicos. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CAA  
CD 
CSC 

EC-B1.3 

1º-ECB1.3.1 - 
Distingue as 
proposicións 
económicas 
positivas das 
proposicións 
económicas 
normativas. 
 
Peso: 1.89% 
 

Distingue a lo menos 
unha proposición 
económica positiva e 
outra normativa. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CAA 
CMCT 

EC-B1.3 

1º-ECB1.3.2 - 
Interpreta os 
modelos de 
representación da 
realidade 
económica, e 
emprega os termos 
e a metodoloxía 
apropiados para 
analizar problemas 
económicos 
concretos. 
 
Peso: 1.89% 
 

Interpreta os modelos 
de representación da 
realidade económica, e 
emprega os termos e a 
metodoloxía 
apropiados. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CCL 
CMCT 
CD 

Bloque 2: A actividade produtiva 

EC-B2.1 

1º-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 

Expresa unha visión 
integral do 
funcionamento do 
sistema produtivo 
partindo do estudo da 
empresa 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CAA 
CCL 
CSC 
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interdependencia. 
 
Peso: 1.89% 
 

EC-B2.2 

1º-ECB2.2.1 - 
Relaciona o proceso 
de división técnica 
do traballo coa 
interdependencia 
económica nun 
contexto global. 
 
Peso: 1.89% 
 

Relaciona o proceso de 
división técnica do 
traballo coa 
interdependencia 
económica 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CSC 
CMCT 

EC-B2.2 

1º-ECB2.2.2 - 
Clasifica e define os 
factores produtivos, 
e describe as 
relacións entre 
produtividade, 
eficiencia e 
tecnoloxía. 
 
Peso: 1.89% 
 

Clasifica os factores 
produtivos e describe as 
relación entre 
produtividade e 
eficiencia. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CMCT 
CCL 

EC-B2.3 

1º-ECB2.3.1 - 
Analiza para explicar 
as repercusións da 
actividade das 
empresas, tanto nun 
ámbito próximo 
coma nun ámbito 
internacional. 
 
Peso: 1.89% 
 

Analiza as repercusións 
da actividade das 
empresas. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSIEE 
CCL 

EC-B2.4 

1º-ECB2.4.1 - 
Distingue e 
interpreta os 
obxectivos e as 
funcións das 
empresas. 
 
Peso: 1.89% 
 

Distingue a lo menos un 
dos obxectivos e as 
funcións das empresas. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSIEE 
CAA 

EC-B2.4 

1º-ECB2.4.2 - 
Explica a función 
creadora de utilidade 
dos bens das 
empresas. 
 
Peso: 1.89% 
 

Identifica a función 
creadora de utilidade 
dos bens das 
empresas. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CD  
CCL 

EC-B2.5 

1º-ECB2.5.1 - 
Determina e 
interpreta a 
eficiencia técnica e 

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

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

CD 
CMCT 
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económica a partir 
dos casos 
formulados. 
 
Peso: 1.89% 
 

INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

EC-B2.6 

1º-ECB2.6.1 - 
Calcula, clasifica e 
utiliza diversos tipos 
de custos, fixos e 
variables, totais, 
medios e marxinais, 
e representa e 
interpreta gráficos 
de custos. 
 
Peso: 1.89% 
 

Calcula diversos tipos 
de custos, fixos e 
variables, totais, medios 
e marxinais. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CMCT 
CD 

EC-B2.6 

1º-ECB2.6.2 - 
Calcula, analiza e 
interpreta os 
beneficios dunha 
empresa a partir de 
supostos de 
ingresos e custos 
dun período. 
 
Peso: 1.89% 
 

Calcula os beneficios 
dunha empresa a partir 
de supostos de ingresos 
e custos dun período. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CMCT 
CD 

EC-B2.7 

1º-ECB2.7.1 - 
Representa e 
interpreta gráficos 
de produción total, 
media e marxinal, a 
partir de supostos 
dados. 
 
Peso: 1.89% 
 

Interpreta gráficos de 
produción total, media e 
marxinal, a partir de 
supostos dados. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CMCT 
CD 

Bloque 3: O mercado e o sistema de prezos 

EC-B3.1 

1º-ECB3.1.1 - 
Representa 
graficamente os 
efectos das 
variacións das 
variables no 
funcionamento dos 
mercados. 
 
Peso: 1.89% 
 

Representa 
graficamente un efecto 
das variacións das 
variables no 
funcionamento dos 
mercados. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CMCT 
CD 

EC-B3.1 

1º-ECB3.1.2 - Define 
e expresa 
matematicamente as 
variables que 
determinan a oferta 
e a demanda. 

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

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 

CMCT 
CCL 
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Peso: 1.89% 
 

obxectiva. 

EC-B3.1 

1º-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. 
 
Peso: 1.89% 
 

Analiza as elasticidades 
de demanda e de 
oferta, interpretando os 
cambios en prezos e 
cantidades 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CMCT 
CD 

EC-B3.2 

1º-ECB3.2.1 - 
Analiza e compara o 
funcionamento dos 
tipos de mercados, e 
explica as súas 
diferenzas. 
 
Peso: 1.89% 
 

Analiza e compara o 
funcionamento dos tipos 
de mercados. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CMCT 
CCL 

EC-B3.2 

1º-ECB3.2.2 - Aplica 
a análise dos tipos 
de mercados a 
casos reais 
identificados a partir 
da observación do 
ámbito máis 
inmediato. 
 
Peso: 1.89% 
 

Aplica a análise dos 
tipos de mercados a 
casos reais 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CAA 
CSC 

EC-B3.2 

1º-ECB3.2.3 - Valora 
de forma crítica os 
efectos que se 
derivan sobre os 
axentes 
intervenientes nos 
diversos mercados. 
 
Peso: 1.89% 
 

Valora de forma crítica 
os efectos que se 
derivan sobre un axente 
nos diversos mercados 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CSC 

Bloque 4: A macroeconomía 

EC-B4.1 

1º-ECB4.1.1 - Mide, 
interpreta e expresa 
as principais 
magnitudes 
macroeconómicas 
como indicadores da 
situación económica 
dun país. 
 
Peso: 1.89% 

Mide, interpreta e 
expresa unha das 
principais magnitudes 
macroeconómicas 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CMCT 
CD 
CSC 
CCL 
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EC-B4.1 

1º-ECB4.1.2 - 
Relaciona as 
principais 
macromagnitudes e 
utilízaas para 
establecer 
comparacións con 
carácter global. 
 
Peso: 1.89% 
 

Relaciona as principais 
macromagnitudes 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CAA 
CSC 

EC-B4.1 

1º-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. 
 
Peso: 1.89% 
 

Analiza de forma crítica 
os indicadores 
estudados e as súas 
limitacións para medir a 
calidade de vida 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSC 

EC-B4.2 

1º-ECB4.2.1 - Utiliza 
e interpreta a 
información contida 
en táboas e gráficos 
de variables 
macroeconómicas e 
a súa evolución no 
tempo. 
 
Peso: 1.89% 
 

Interpreta a información 
contida en táboas e 
gráficos de unha 
variable 
macroeconómica e a 
súa evolución no tempo. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CMCT 
CD 

EC-B4.2 

1º-ECB4.2.2 - 
Considera 
investigacións e 
publicacións 
económicas de 
referencia como 
fonte de datos 
específicos, e 
recoñece os 
métodos de estudo 
utilizados por 
economistas 
 
Peso: 1.89% 
 

Considera 
investigacións e 
publicacións 
económicas como fonte 
de datos específicos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CAA  
CD 

EC-B4.2 

1º-ECB4.2.3 - Opera 
con variables 
económicas 
mediante aplicacións 
informáticas, 
analízaas e 
interprétaas, e 

Opera con variables 
económicas mediante 
aplicacións informáticas 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CD 
CMCC 
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presenta as súas 
valoracións de 
carácter persoal. 
 
Peso: 1.89% 
 

EC-B4.3 

1º-ECB4.3.1 - 
Examina e interpreta 
datos e gráficos de 
contido económico 
relacionados co 
mercado de traballo. 
 
Peso: 1.89% 
 

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

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CD 
CMCT 

EC-B4.3 

1º-ECB4.3.2 - Valora 
a relación da 
educación e a 
formación coas 
probabilidades de 
obter un emprego e 
mellores salarios. 
 
Peso: 1.89% 
 

Valora a relación da 
educación e a 
formación coas 
probabilidades de obter 
un emprego. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSC 
CAA 

EC-B4.3 

1º-ECB4.3.3 - 
Investiga e recoñece 
vieiros de ocupación 
e tendencias de 
emprego. 
 
Peso: 1.89% 
 

Recoñece vieiros de 
ocupación 
ou  tendencias de 
emprego 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CAA  
CD 

EC-B4.4 

1º-ECB4.4.1 - 
Analiza os datos de 
inflación e 
desemprego en 
España e as 
alternativas para 
loitar contra o 
desemprego e a 
inflación. 
 
Peso: 1.89% 
 

Analiza datos de 
inflación e desemprego 
en España 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CD 
CSIEE 

Bloque 5: Aspectos financeiros da Economía 

EC-B5.1 

1º-ECB5.1.1 - 
Analiza e explica o 
funcionamento do 
diñeiro e do sistema 
financeiro nunha 
economía. 
 
Peso: 1.89% 
 

Explica o 
funcionamento do 
diñeiro e do sistema 
financeiro nunha 
economía. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSC 
CMCT 
CD  
CCL 

EC-B5.2 
1º-ECB5.2.1 - 
Recoñece as causas 

Recoñece as causas da 
inflación. 

 X  
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

CSC 
CD 
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da inflación e valora 
as súas 
repercusións 
económicas e 
sociais. 
 
Peso: 1.89% 
 

Probas específicas. 
 

INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

EC-B5.3 

1º-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. 
 
Peso: 1.89% 
 

Identifica os produtos e 
os mercados que o 
compoñen. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSC 
CD 
CAA 

EC-B5.4 

1º-ECB5.4.1 - Razoa 
de forma crítica, en 
contextos reais, 
sobre as accións de 
política monetaria e 
o seu impacto 
económico e social. 
 
Peso: 1.89% 
 

Razoa de forma crítica, 
en contextos reais, 
sobre as accións de 
política monetaria. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CAA 
CMCT 
CSC 

EC-B5.5 

1º-ECB5.5.1 - 
Identifica os 
obxectivos e a 
finalidade do Banco 
Central Europeo, e 
razoa sobre o seu 
papel e o seu 
funcionamento. 
 
Peso: 1.89% 
 

Identifica os obxectivos 
e a finalidade do Banco 
Central Europeo. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSC 
CMCT 
CD 

EC-B5.5 

1º-ECB5.5.2 - 
Describe os efectos 
das variacións dos 
tipos de xuro na 
economía. 
 
Peso: 1.89% 
 

Describe un dos efectos 
das variacións dos tipos 
de xuro na economía. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CMCT 
CCL 

Bloque 6: O contexto internacional da economía 

EC-B6.1 

1º-ECB6.1.1 - 
Identifica e describe 
os fluxos comerciais 
internacionais. 
 

Identifica os fluxos 
comerciais 
internacionais. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CSC 
CCL 
CMCT 
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Peso: 1.89% 
 

EC-B6.2 

1º-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. 
 
Peso: 1.89% 
 

Explica o proceso de 
cooperación e 
integración económica 
producido na Unión 
Europea e as 
repercusións  para 
España. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CCL 

EC-B6.3 

1º-ECB6.3.1 - 
Expresa as razóns 
que xustifican o 
intercambio 
económico entre 
países. 
 
Peso: 1.89% 
 

Expresa unha das 
razóns que xustifican o 
intercambio económico 
entre países. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSC 
CCL 

EC-B6.3 

1º-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. 
 
Peso: 1.89% 
 

Describe as 
implicacións e os 
efectos da globalización 
económica nos países. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CAA  
CD 
CMCT 
CSC 

EC-B7.1 

1º-ECB7.1.1 - 
Identifica e analiza 
os factores e as 
variables que inflúen 
no crecemento 
económico, no 
desenvolvemento e 
na redistribución da 
renda. 
 
Peso: 1.89% 
 

Identifica os factores 
que inflúen no 
crecemento económico, 
no desenvolvemento e 
na redistribución da 
renda. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSC 
CMCT 
CD 

EC-B7.1 

1º-ECB7.1.2 - 
Diferencia os 
conceptos de 
crecemento e de 
desenvolvemento. 
 

Diferencia os conceptos 
de crecemento e de 
desenvolvemento. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 

CCL 
CMCT 
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Peso: 1.89% 
 

obxectiva. 

EC-B7.1 

1º-ECB7.1.3 - 
Recoñece e explica 
as consecuencias do 
crecemento sobre a 
repartición da 
riqueza, sobre o 
ambiente e sobre a 
calidade de vida. 
 
Peso: 1.89% 
 

Recoñece e explica as 
consecuencias do 
crecemento sobre a 
repartición da riqueza e 
sobre o ambiente. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSC 
CCL 

EC-B7.1 

1º-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. 
 
Peso: 1.89% 
 

Analiza de forma 
práctica as 
oportunidades que 
teñen os países en vías 
de desenvolvemento 
para crecer e progresar. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CAA 
CSC 
CD 

EC-B7.1 

1º-ECB7.1.5 - 
Reflexiona sobre os 
problemas 
ambientais e a súa 
relación co impacto 
económico 
internacional 
analizando as 
posibilidades dun 
desenvolvemento 
sustentable. 
 
Peso: 1.89% 
 

Reflexiona sobre os 
problemas ambientais e 
a súa relación co 
impacto económico 
internacional. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSC 
CMCT 

EC-B7.1 

1º-ECB7.1.6 - 
Desenvolve 
actitudes positivas 
en relación co 
ambiente e valora a 
consideración da 
protección do 
ambiente na toma 
de decisións 
económicas. 
 
Peso: 1.89% 
 

Desenvolve actitudes 
positivas en relación co 
ambiente. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

CSC 
CAA 

EC-B7.1 
1º-ECB7.1.7 - 
Identifica os bens 
ambientais como 

Identifica os bens 
ambientais como factor 
de produción escaso. 

X  X 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

CSC 
CMCT 
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factor de produción 
escaso, que 
proporciona inputs e 
recolle refugallos e 
residuos, o que 
supón valorar os 
custos asociados. 
 
Peso: 1.89% 
 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

EC-B7.1 

1º-ECB7.1.8 - 
Recoñece a 
evolución cíclica da 
actividade 
económica, describe 
as fases, as 
representa 
graficamente e 
considera as súas 
consecuencias 
sociais. 
 
Peso: 1.89% 
 

Recoñece a evolución 
cíclica da actividade 
económica e describe 
as fases. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CMCT 
CSC 

Bloque 7: Desequilibrios económicos e o papel do Estado na economía 

EC-B7.2 

1º-ECB7.2.1 - 
Distingue e explica 
as funcións do 
Estado: fiscais, 
estabilizadoras, 
redistributivas, 
reguladoras e 
provedoras de bens 
e servizos públicos. 
 
Peso: 1.89% 
 

Distingue e explica 
unha das funcións do 
Estado: fiscais, 
estabilizadoras, 
redistributivas, 
reguladoras e 
provedoras de bens e 
servizos públicos 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CCL 
CMCT 

EC-B7.2 

1º-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. 
 
Peso: 1.89% 
 

Identifica os principais 
fallos do mercado e as 
súas causas. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSC 
CMCT 
CD 

EC-B7.2 

1º-ECB7.2.3 - 
Clasifica e describe 
os elementos 
integrantes dos 
orzamentos públicos 
e argumenta a 

Clasifica os elementos 
integrantes dos 
orzamentos públicos. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 

CAA 
CMCT 
CD 
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necesidade de 
prever os ingresos e 
os gastos, e 
controlar a súa 
execución. 
 
Peso: 1.89% 
 

obxectiva. 

 

5.5. Concrecións metodolóxicas 

Enténdese por metodoloxía o conxunto de estratexias, procedementos e 

accións organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e 

reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos 

obxectivos do quinto apartado deste documento (artigo 2 do Real Decreto 

1105/2014).  

Os modelos didácticos empregados deberán ter un carácter provisional, 

adaptándose ás necesidades dos estudantes, tanto nunha mesma aula como ao 

longo do tempo. Por isto, e coa fin última de chegar á maior cantidade de 

alumnado posible, empregaranse varios métodos de ensinanza 

simultaneamente ao longo de todas as unidades. 

Por un lado, farase uso dunha metodoloxía maxistral expositiva, que 

como docente permita pautar mellor o tempo das primeiras sesións de cada 

unidade e ao mesmo tempo posibilite traballar contidos con estudantes que non 

teñan ningunha base sobre a materia ou ben esta sexa mínima. Nas unidades 

que teñan un contido máis matemático, combinarase un método expositivo cun 

método demostrativo que permita amosar con exercicios resoltos a aplicación 

práctica dos contidos teóricos que se expoñen de forma verbal. Con isto 

perséguese poder adaptarse a aqueles estudantes que teñen un aprendizaxe e 

unha memoria máis visual. 
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Sen embargo, os dous métodos anteriores teñen importantes limitacións 

que se deben superar se se quere conseguir unha aprendizaxe real, como son 

a pasividade do alumnado, a inexistencia de “feedback” alumno-profesor e a 

pouca atención á diversidade que implican. Por isto é preciso ampliar a 

metodoloxía docente seguida usando unha máis activa e participativa, 

buscando unha mellor asimilación do contido, autoavaliación por parte do 

estudante e mellora da súa autoestima, o aprendizaxe proba-error e aprender 

facendo, reflexión dos contidos e vinculación da aula e do seu entorno. Isto é o 

que se pretende, buscando en todo momento que o alumnado propoña cuestións 

de actualidade sobre os temas expostos, actividades con respostas abertas que 

dean lugar a diferentes interpretacións e a unha aprendizaxe mais autónoma.  

Así mesmo, nas empresas é habitual a realización de tarefas de forma 

colectiva, polo que é indispensable que aprendan a traballar en equipo, 

desenvolver un pensamento crítico e un espírito de mellora constante. Para ilo, 

as actividades individuais, válidas para valorar o progreso na aprendizaxe 

persoal, complementaranse con outras por parellas ou equipos, coas que se 

traballen actitudes colaborativas e grupais, nas que se se poidan abrir debates 

que permitan desenvolver a capacidade de opinión do alumnado. 

Aínda que a aprendizaxe colaborativa é esencial, as circunstancias 

actuais motivadas polo COVID-19 fará que moitas das actividades que antes 

implicaban a mais dun alumno/a agora teñan que ser individuais, pero 

intentarase na medida do posible manter actividades grupais nun ensino 

presencial, garantido sempre que o alumnado as faga de xeito oral e dende os 

seus pupitres, evitando os desprazamentos pola aula e garantindo o 

mantemento das distancias sociais. No ensino non presencial a elaboración 
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de tarefas por parellas ou equipos non supón un problema, ao non ser preciso o 

contacto interpersoal. 

Débese superar unha formación baseada en moitas ocasións en 

coñecementos abstractos e buscar unha formación práctica, que inclúa 

exemplificacións, relacións de contidos ou unha verdadeira significación do 

material presentado, de forma que sexa aplicable á vida real e que ao mesmo 

tempo interese ao alumnado. Isto pódese alcanzar, entre outras vías, coa 

visualización de documentais, lectura de prensa ou entrevistas a persoas do 

entorno do estudante 

5.6. Materiais e recursos didácticos 

Os materiais e recursos que se empregarán tanto nun ensino presencial 

como non presencial son os seguintes: 

• Libro de texto: “Economía 1º Bacharelato”, Ed. Galinova, ISBN: 

9788497372572 

• Apuntes e actividades elaboradas ou propostas polos profesores do 

departamento. 

• Ordenadores dos estudantes e do profesor. Internet. 

• Taboleiro dixital. 

• Plataforma virtual e aplicación Webex. 

• Dossier de actividades de ampliación ou reforzo, segundo o caso. 

5.7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción 

O proceso de avaliación estará dividido en varias etapas segundo o 

momento do tempo no que nos encontremos, para avaliar coa maior cantidade 

de información posible o proceso de aprendizaxe dos estudantes:  
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• Avaliación procesual ao longo de todo o curso para levar a cabo un 

control permanente da aprendizaxe do alumnado e facer as correccións 

pertinentes no caso de que esta non sexa a desexada. Con esta finalidade 

propóñense actividades de aula (resolución de exercicios e problemas). 

• Avaliación final, empregando probas obxectivas, para coñecer os 

resultados ao finalizar o trimestre e o curso e que complementará a 

avaliación procesual. 

Tendo en conta isto, na seguinte táboa establécense os criterios de cualificación: 

Avaliación Convocatoria ordinaria  Convocatoria extraordinaria 

Procesual 30% 30% (convocatoria ordinaria) 

Final 70% 70% 

 

Cualificación de cada avaliación: a nota da avaliación será a media 

ponderada, segundo as porcentaxes da táboa anterior, da/s proba/s escrita/s e 

das actividades avaliables desenvolvidas na clase. Para superar a avaliación a 

nota media debe ser igual ou superior a 5 puntos sobre 10 . 

Cualificación global da materia: a nota final da materia será a media 

aritmética das notas das tres avaliacións (sen redondeo). A nota final do curso, 

para superar a materia, debe ser igual ou superior a 5 puntos sobre 10 (sen 

redondeo).  

O alumnado que non acade o 5 na nota media deberá recuperar as 

avaliacións suspensas no mes de xuño mediante unha proba escrita. No caso 

de non superar a materia na convocatoria ordinaria de xuño, terá a opción de 

aprobala na proba extraordinaria do mes de xuño. Cabe destacar que, os 

contidos que foron avaliados con tarefas de aula (avaliación procesual, 30%) se 
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terán en conta para a nota final da materia, mantendo a nota obtida durante o 

curso. Neste sentido, na proba extraordinaria so se incluirán aqueles contidos 

avaliados mediante proba escrita ao longo do curso (70%). 

A proba escrita, tanto da convocatoria ordinaria como a extraordinaria, 

poderá constar de preguntas de teoría, cuestións e problemas, e será valorada 

sobre 10 puntos, tendo o estudante que obter unha cualificación igual ou superior 

a 5 puntos para superar a mesma. 

No caso de que se detecte que algún alumno ou alumna está a copiar nun 

exame, retiraráselle dito exame e a súa puntuación será de 0.  

O sistema anteriormente descrito manterase nun ensino presencial. En 

caso de que unha parte do trimestre transcorra de xeito non presencial:  

• A avaliación procesual farase a través de entregas de tarefas 

empregando a plataforma virtual, tal e como se veu desenvolvendo ao 

longo do ensino presencial. 

• A avaliación final que se realiza mediante probas obxectivas 

pospoñerase ata que se retomen as clases presenciais, co fin de evitar o 

maior prexuízo para aquel alumnado que teña dificultades ou problemas 

técnicos (de conexión, uso de dispositivos compartidos, etc) ou de 

destrezas virtuais. 

Só nos casos en que a non presencialidade afecte de forma íntegra 

a un trimestre, ou durante o transcurso presencial da avaliación non se 

realizará ningunha proba obxectiva, a avaliación final se realizaría de 

xeito telemático, a través de probas realizadas na plataforma virtual. 
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5.8. Organización das actividades de seguimento, de recuperación e de 

avaliación das materias pendentes 

No curso vixente 2021/2022 non existe alumnado nesta situación. Só hai un 

alumno que repite 1º de Bacharelato e que ten que repetir toda a materia, polo 

que o seu seguimento será o mesmo que os outros compañeiros do seu grupo. 

5.9. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se 

poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados  

Ao inicio de curso, acórdase nunha reunión de departamento, que a 

avaliación inicial só se realizará na E.S.O., pero a pesar desta circunstancia, 

durante a presentación da materia, farase unha breve entrevista co alumnado 

que servirá para coñecer os conceptos previos dos estudantes sobre a materia, 

especialmente vinculados á posibilidade de ter cursado a materia de Economía 

en 4º da E.S.O., ademais de ser un indicador da diversidade a tratar na aula. Os 

resultados servirán para adecuar o nivel de partida do proceso de ensino-

aprendizaxe á realidade de cada grupo e, en consecuencia, non afectará ás 

cualificacións dos alumnos/as. 

5.10. Medidas de atención á diversidade 

A equidade é esencial se se pretende unha educación de calidade 

orientada ao éxito de todos. Todo docente, sexa cal sexa a materia que imparta, 

debe perseguir a boa evolución de todos os estudantes da súa clase, incluíndo 

polo tanto ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

A atención á diversidade busca que a intervención educativa se adapte 

ás diferenzas individuais do alumnado (valores, cultura, estilos e ritmos de 

aprendizaxe, motivacións, capacidades, coñecementos previos, etc.). Con esta 
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finalidade no Decreto 229/2011, de 7 de diciembre, que regula la atención a la 

diversidad del alumnado en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Galicia donde se imparten las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica de 

Educación 2/2006, 03 de mayo, prevense unha serie de medidas ordinarias 

(artigo 8), que teñen por finalidade facilitar a adecuación do currículo ao contexto 

sociocultural dos centros educativos e ás características dos estudantes, pero 

sen una alteración significativa dos seus obxectivos, contidos e criterios de 

avaliación, sendo aplicables nesta materia:  

• Adecuación da organización e xestión da aula. 

• Adecuación das programacións didácticas. 

• Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, 

titoría entre iguales, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a 

inclusión. 

• Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 

• Programas de recuperación. 

Como docente, ése responsable da aplicación das medidas xenerais que 

se deseñen para cada un dos estudantes con necesidade de apoio educativo, 

pero, tamén dependerá dun mesmo o adoptar as medidas necesarias para 

orientar a este alumnado na propia clase, sendo responsables de dirixir a súa 

aprendizaxe e ofrecerlles os apoios que necesiten. 

Para isto, ademais de ter os obxectivos claramente especificados en cada 

sesión, hai que partir dos coñecementos previos de cada estudante, de aí a 

importancia da avaliación inicial. Ademais, ao inicio de cada sesión farase un 

breve recordatorio do visto para comprobar posibles erros de comprensión e o 
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grao de asimilación dos contidos, realizando as correccións oportunas no menor 

tempo posible. 

Coa fin de desenvolver actitudes e valores desexables, e tendo en conta 

as medidas ordinarias citadas anteriormente, en cada unidade didáctica 

preséntase a oportunidade de facer tarefas por parellas, por  equipos ou de 

forma conxunta por toda a clase. Na aprendizaxe cooperativa foméntase a 

colaboración, pois cada estudante é responsable da súa aprendizaxe individual 

e da dos demais membros do grupo, aumentando tamén o seu coñecemento da 

tarefa e a comprensión dos contidos abordados, ao tempo que se fomenta o 

respecto cara á diversidade e a tolerancia, ao valorar outras opinións distintas 

das propias a través da interacción con outros estudantes ou desenvolvéndose 

habilidades de traballo en equipo. 

A pesar da natureza grupal das actividades, o seguimento durante a súa 

realización realízase a título individual, podendo asesorar a cada estudante de 

forma separada segundo as súas dificultades no seu proceso de aprendizaxe.  

Como docente, ao empregar diferentes modelos didácticos (expositivo, 

demostrativo, aprender facendo…) podemos adaptarnos ás necesidades dun 

maior número de alumnado. 

Búscase tamén propoñer actividades o máis variadas posible e con 

diferentes graos de dificultade co obxectivo de ser intelectualmente 

desafiantes e motivadoras  para todos os estudantes.  

Tamén se contempla a posibilidade de proporcionar ao alumnado que 

teña maiores dificultades un dossier de actividades de apoio que reforce a 

asimilación e compresión dos contidos desta programación. Este dossier conterá 
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actividades de reforzo que se realizarán paralelamente ás tratadas na aula, 

pero sendo máis graduais, partindo dun menor nivel ata chegar ao alcanzado 

polo resto de estudantes. Con este material extra preténdese conseguir unha 

aprendizaxe máis progresiva e supervisada en todo momento polo docente, 

podendo detectar cal é a dificultade concreta que presenta o estudante e que 

impide a comprensión do tema. 

Este dossier tamén se adaptará para aqueles estudantes que vaian máis 

adiantados na materia, propoñéndolle actividades de ampliación. A finalidade 

deste dossier non é dar unha formación diferente ao resto de estudantes, senón 

propoñer actividades que poidan resultarlle máis estimulantes e evitar así a 

perda de interese pola materia. 

O docente debe estar en continua comunicación cos outros 

profesores do centro, especialmente con aqueles que cursen materias 

vinculadas á propia. Isto permitiralle un maior control sobre a aprendizaxe do 

alumnado e propoñer actividades en común para evitar a monotonía e a 

repetición entre materias. Tamén é fundamental que estea en permanente 

contacto co orientador do centro para supervisar os materiais ofrecidos ao 

alumnado e asesorar a nosa labor docente. 

5.11. Concreción dos elementos transversais  

O artigo 4.1 do Decreto 86/2015 establece os elementos transversais que 

deben traballarse en todas as materias: Comprensión lectora (CL), Expresión 

oral e escrita (EOE), Comunicación audiovisual (CA), Tecnoloxías da 

información e da comunicación (TIC), e Emprendemento (EMP). 



126 
 

Co convencemento de que a lectura é un factor primordial no proceso 

global de aprendizaxe, dedicaremos tempo a ela na materia sempre que sexa 

posible. Tratarase de favorecer o desenvolvemento da comprensión lectora e a 

expresión oral e escrita mediante a lectura e análise de textos económicos, 

contrastando información de distintas fontes, e mediante a lectura dos 

enunciados de problemas integrados en contextos diversos.  

A comunicación audiovisual e o manexo das TIC basearase na integración 

de documentos audiovisuais, que complementen as explicacións da aula e das 

tecnoloxías da información e a comunicación como un recurso máis no día a día. 

Orientaremos ao alumando no uso de procesadores de texto, follas de cálculo, 

aplicacións para presentacións, correo electrónico e procuras de información na 

rede. Neste sentido, contemplamos estes obxectivos e tipos de actividades: 

 

Obxectivos 

Acadar habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información 

Empregar recursos audiovisuais diversos (ordenador, proxector, tablets, internet…) e 

diversidade de formatos para a elaboración e presentación de contidos 

Potenciar a motivación do alumnado e o seu afán de coñecemento das tecnoloxías da 

información e a comunicación 

Actividades 

Elaboración e presentación de informes e traballos en formatos dixitais 

Internet como fonte de información. 

Resolución de actividades en soporte audiovisual. 

Visualización de fragmentos de documentais. 

 

A continuación amósase en táboas de xeito pormenorizado a concreción 

de elementos transversais por estándar de aprendizaxe para esta materia: 

 ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Estándares CL EOE CA TIC EMP 

1º-ECB1.1.1 - Recoñece a escaseza e a correspondente necesidade de 
elixir entre decisións alternativas, como problema máis determinante para 

X     
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afrontar en todo sistema económico. 

1º-ECB1.2.1 - Analiza as respostas ás preguntas clave sobre a 
organización dos principais sistemas económicos. 

X X X X  

1º-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. 

X X X X  

1º-ECB1.2.3 - Compara sistemas económicos, utilizando exemplos actuais 
do ámbito internacional. 

 X X X  

1º-ECB1.3.1 - Distingue as proposicións económicas positivas das 
proposicións económicas normativas. 

X     

1º-ECB1.3.2 - Interpreta os modelos de representación da realidade 
económica, e emprega os termos e a metodoloxía apropiados para 
analizar problemas económicos concretos. 

X  X X  

1º-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. 

X X    

1º-ECB2.2.1 - Relaciona o proceso de división técnica do traballo coa 
interdependencia económica nun contexto global. 

X X    

1º-ECB2.2.2 - Clasifica e define os factores produtivos, e describe as 
relacións entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 

X     

1º-ECB2.3.1 - Analiza para explicar as repercusións da actividade das 
empresas, tanto nun ámbito próximo coma nun ámbito internacional. 

X    X 

1º-ECB2.4.1 - Distingue e interpreta os obxectivos e as funcións das 
empresas. 

X    X 

1º-ECB2.4.2 - Explica a función creadora de utilidade dos bens das 
empresas. 

X  X X  

1º-ECB2.5.1 - Determina e interpreta a eficiencia técnica e económica a 
partir dos casos formulados. 

X  X X  

1º-ECB2.6.1 - Calcula, clasifica e utiliza diversos tipos de custos, fixos e 
variables, totais, medios e marxinais, e representa e interpreta gráficos de 
custos. 

X  X X  

1º-ECB2.6.2 - Calcula, analiza e interpreta os beneficios dunha empresa a 
partir de supostos de ingresos e custos dun período. 

X  X X  

1º-ECB2.7.1 - Representa e interpreta gráficos de produción total, media e 
marxinal, a partir de supostos dados. 

X  X X  

1º-ECB3.1.1 - Representa graficamente os efectos das variacións das 
variables no funcionamento dos mercados. 

X  X X  

1º-ECB3.1.2 - Define e expresa matematicamente as variables que 
determinan a oferta e a demanda. 

X     

1º-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. 

X  X X  

1º-ECB3.2.1 - Analiza e compara o funcionamento dos tipos de mercados, 
e explica as súas diferenzas. 

X     

1º-ECB3.2.2 - Aplica a análise dos tipos de mercados a casos reais 
identificados a partir da observación do ámbito máis inmediato. 

X X    

1º-ECB3.2.3 - Valora de forma crítica os efectos que se derivan sobre os 
axentes intervenientes nos diversos mercados. 

 X    
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1º-ECB4.1.1 - Mide, interpreta e expresa as principais magnitudes 
macroeconómicas como indicadores da situación económica dun país. 

X X X X  

1º-ECB4.1.2 - Relaciona as principais macromagnitudes e utilízaas para 
establecer comparacións con carácter global. 

X X    

1º-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. 

 X    

1º-ECB4.2.1 - Utiliza e interpreta a información contida en táboas e 
gráficos de variables macroeconómicas e a súa evolución no tempo. 

X  X X  

1º-ECB4.2.2 - Considera investigacións e publicacións económicas de 
referencia como fonte de datos específicos, e recoñece os métodos de 
estudo utilizados por economistas 

X  X X  

1º-ECB4.2.3 - Opera con variables económicas mediante aplicacións 
informáticas, analízaas e interprétaas, e presenta as súas valoracións de 
carácter persoal. 

  X X  

1º-ECB4.3.1 - Examina e interpreta datos e gráficos de contido económico 
relacionados co mercado de traballo. 

X  X X  

1º-ECB4.3.2 - Valora a relación da educación e a formación coas 
probabilidades de obter un emprego e mellores salarios. 

X X    

1º-ECB4.3.3 - Investiga e recoñece vieiros de ocupación e tendencias de 
emprego. 

X  X X  

1º-ECB4.4.1 - Analiza os datos de inflación e desemprego en España e as 
alternativas para loitar contra o desemprego e a inflación. 

  X X X 

1º-ECB5.1.1 - Analiza e explica o funcionamento do diñeiro e do sistema 
financeiro nunha economía. 

X X X X  

1º-ECB5.2.1 - Recoñece as causas da inflación e valora as súas 
repercusións económicas e sociais. 

 X X X  

1º-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. 

X X X X  

1º-ECB5.4.1 - Razoa de forma crítica, en contextos reais, sobre as accións 
de política monetaria e o seu impacto económico e social. 

X X    

1º-ECB5.5.1 - Identifica os obxectivos e a finalidade do Banco Central 
Europeo, e razoa sobre o seu papel e o seu funcionamento. 

X X X X  

1º-ECB5.5.2 - Describe os efectos das variacións dos tipos de xuro na 
economía. 

X     

1º-ECB6.1.1 - Identifica e describe os fluxos comerciais internacionais. X X    

1º-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. 

X     

1º-ECB6.3.1 - Expresa as razóns que xustifican o intercambio económico 
entre países. 

X X    

1º-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. 

X X X X  

1º-ECB7.1.1 - Identifica e analiza os factores e as variables que inflúen no 
crecemento económico, no desenvolvemento e na redistribución da renda. 

X X X X  

1º-ECB7.1.2 - Diferencia os conceptos de crecemento e de 
desenvolvemento. 

X     



129 
 

1º-ECB7.1.3 - Recoñece e explica as consecuencias do crecemento sobre 
a repartición da riqueza, sobre o ambiente e sobre a calidade de vida. 

X X    

1º-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. 

X X X X  

1º-ECB7.1.5 - Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación 
co impacto económico internacional analizando as posibilidades dun 
desenvolvemento sustentable. 

X X    

1º-ECB7.1.6 - Desenvolve actitudes positivas en relación co ambiente e 
valora a consideración da protección do ambiente na toma de decisións 
económicas. 

X X    

1º-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. 

X X    

1º-ECB7.1.8 - Recoñece a evolución cíclica da actividade económica, 
describe as fases, as representa graficamente e considera as súas 
consecuencias sociais. 

X X    

1º-ECB7.2.1 - Distingue e explica as funcións do Estado: fiscais, 
estabilizadoras, redistributivas, reguladoras e provedoras de bens e 
servizos públicos. 

X     

1º-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. 

X X X X  

1º-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. 

X  X X  

 

6. ECONOMÍA DA EMPRESA 

6.1. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave  

As orientacións da UE insisten na necesidade da adquisición das 

competencias clave por parte da cidadanía como condición indispensable para 

lograr que os individuos alcancen un pleno desenvolvemento persoal, social e 

profesional que se axuste ás demandas dun mundo globalizado e faga posible o 

desenvolvemento económico. Así, a Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la 

que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, establece no seu artigo segundo as competencias 

clave no Sistema Educativo Español, é dicir, as capacidades para aplicar de 
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forma integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, coa 

fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de 

problemas complexos (artigo 2 do R.D. 1105/2014 por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato).  A 

materia obxecto de programación, segundo o Anexo I do Decreto 86/2015, incide 

fundamentalmente nesas competencias clave fomentando: 

• A comunicación lingüística (CLL),  mediante a interpretación, organización 

e selección de información de textos relevantes, ademais da transmisión 

de información, de datos e ideas a través argumentacións,  en diálogos 

ou exposicións tanto orais como escritas, empregando con precisión a 

terminoloxía específica en base aos coñecementos que o alumnado vai 

adquirindo ao longo do curso.  

• As competencias sociais e cívicas (CSC), fomentadas polo coñecemento 

histórico dos problemas económicos pasados e actuais e as posibles 

respostas aos mesmos.   

É habitual ver na realización de traballos grupais a asignación de 

roles estereotipados en base ao xénero. Así, por exemplo, as mulleres 

desempeñan labores de comprobación ou recompilación de información, 

mentres que os homes realizan tarefas manuais ou de cálculo. Coa fin de 

contrarrestar esta situación e promover a igualdade de xénero e a non 

discriminación por razóns culturais, físicas, intelectuais, etc., será habitual 

o intercambio de cometidos asignados a cada persoa tras unha primeira 

reunión do grupo de traballo, ademais de fomentar por parte do docente 

a creación de grupos mixtos. 
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Por outra parte, impulsaranse actitudes contrarias á evasión fiscal 

e buscarase espertar conciencia sobre a importancia do pago de impostos 

na nosa economía ou do impacto medioambiental da actividade 

económica, coa análise de material audiovisual e escrito de actualidade, 

ademais de visitas a organismos públicos. 

• A competencia de aprender a aprender (CAA) a través da proposta de 

tarefas de reflexión e investigación. Para a resolución dalgunhas destas 

tarefas fomentarase o traballo en equipo e a aprendizaxe colaborativa, de 

forma que sexa necesaria a participación de cada un dos membros que o 

conforman para a realización satisfactoria do mesmo. Isto conseguirase 

entre outras medidas co establecemento de subtarefas compartidas ou 

intercambio na metade do proceso de elaboración do traballo. 

Por outra parte, para desenvolver correctamente esta competencia 

débese favorecer a autocrítica por parte do alumnado a través da 

autoavaliación do traballo e a súa posterior reflexión. Esta deberá 

identificar os puntos positivos e negativos, así como a capacidade de 

mellora e vías para conseguila, establecéndose metas realistas e factibles 

de acordo coas propias capacidades. Nesta labor o estudante estará 

asesorado en todo momento polo docente e polo orientador do centro. 

• A competencia dixital (CD) desenvolverase ensinando as claves para a 

busca de información relevante e o seu contraste con fontes e organismos 

oficias, nacionais e internacionais, así como a súa presentación 

(numérica, simbólica ou gráfica) en formatos dixitais. Ademais 

fomentarase unha actitude crítica e un uso responsable das redes sociais 

como medios de difusión de información. 



132 
 

• A competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) a 

través de contidos e destrezas relacionadas co mundo laboral, a 

educación económica, financieira e a organización empresarial.  

• A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCCT) a través da resolución de problemas, nas que o 

alumnado teña que empregar coñecementos matemáticos para describir 

e predicir distintos fenómenos económicos. Esta competencia tamén se 

fomenta mediante a interpretación e elaboración de gráficos. 

 

Para finalizar a análise xeral da participación da materia que nos ocupa no 

desenvolvemento das competencias clave, engádese o perfil competencial da 

materia de Economía da Empresa: 

COMPETENCIA CLAVE: COMUNICACIÓN LINGüÍSTICA (CCL) 

Estándares 

2º-EEB1.1.4 - Describe os elementos da empresa en relación coas funcións que desenvolven e os obxectivos que procuran dentro do 
sistema 

2º-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 

2º-EEB2.1.3 - Identifica e explica as estratexias de especialización e diversificación 

2º-EEB2.1.6 - Describe as características e as estratexias de desenvolvemento da empresa multinacional, e valora a importancia da 
responsabilidade social e ambiental. 

2º-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. 

2º-EEB5.1.4 - Comprende e explica as fases e as etapas da investigación de mercados. 

2º-EEB5.1.7 - Describe a organización e o funcionamento do departamento comercial da empresa. 

2º-EEB6.2.2 - Describe o funcionamento básico dos impostos que recaen sobre as empresas e destaca as principais diferenzas entre eles. 

2º-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. 

2º-EEB7.1.9 - Identifica e describe os ciclos da actividade da empresa e as súas fases. 

COMPETENCIA CLAVE: SOCIAIS E CÍVICAS (CSC) 

Estándares 

2º-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. 

2º-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. 

2º-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 
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2º-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. 

2º-EEB2.1.6 - Describe as características e as estratexias de desenvolvemento da empresa multinacional, e valora a importancia da 
responsabilidade social e ambiental. 

2º-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. 

2º-EEB3.1.1 - Reflexiona sobre a división técnica do traballo nun contexto global de interdependencia económica para valorar as súas 
consecuencias sociais. 

2º-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. 

2º-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. 

2º-EEB4.1.2 - Analiza e valora a relación entre a produtividade e os salarios dos/das traballadores/as. 

2º-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. 

2º-EEB5.1.3 - Interpreta e valora estratexias de márketing, incorporando nesa valoración consideracións de carácter ético, social e 
ambiental 

2º-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. 

2º-EEB5.1.8 - Determina as necesidades da clientela en relación coas características dos produtos ou dos servizos ofrecidos pola empresa 

2º-EEB6.2.3 - Valora a achega que supón para a riqueza nacional a carga impositiva que soportan as empresas. 

COMPETENCIA CLAVE: APRENDER A APRENDER (CAA) 

Estándares 

2º-EEB2.1.4 - Analiza as estratexias de crecemento interno e externo a partir de supostos concretos. 

2º-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. 

2º-EEB3.1.5 - Aplica os seus coñecementos a unha organización concreta, para detectar problemas e propor melloras. 

2º-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. 

2º-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. 

2º-EEB5.1.2 - Identifica e adapta a cada caso concreto as estratexias e os enfoques de márketing. 

2º-EEB6.1.3 - Interpreta a correspondenciaentre os investimentos e o seu financiamento. 

2º-EEB6.1.5 - Propón medidas correctoras axeitadas en caso de se detectar desaxustes patrimoniais ou financeiros. 

2º-EEB6.1.8 - Valora a importancia da información na toma de decisións. 

2º-EEB7.1.10 - Calcula, para un determinado suposto práctico, os períodos de maduración da empresa, e distingue as súas fases. 

2º-EEB7.1.4 - Analiza, nun suposto concreto de financiamento externo,as opcións posibles, os seus custos e as variantes de amortización. 

2º-EEB7.1.5 - Analiza e avalía, a partir dunha necesidade concreta, as posibilidades que teñen as empresas de recorrer ao mercado 
financeiro. 

2º-EEB7.1.7 - Analiza e expresa as opcións financieiras que mellor se adaptan a un caso concreto de necesidade financieira. 

COMPETENCIA CLAVE: DIXITAL (CD) 

Estándares 

2º-EEB1.1.1 - Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas coas esixencias de capital e coas responsabilidades para cada 
tipo. 

2º-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. 
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2º-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. 

2º-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. 

2º-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. 

2º-EEB2.1.2 - Valora o crecemento da empresa como estratexia competitiva e relaciona as economías de escala coa dimensión óptima da 
empresa. 

2º-EEB2.1.4 - Analiza as estratexias de crecemento interno e externo a partir de supostos concretos. 

2º-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. 

2º-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. 

2º-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. 

2º-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. 

2º-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. 

2º-EEB4.2.2 - Identifica e calcula os tipos de custos, ingresos e beneficios dunha empresa, e represéntaos graficamente. 

2º-EEB4.2.3 - Calcula o limiar de vendas (de rendibilidade) necesario para a supervivencia da empresa. 

2º-EEB4.3.1 - Identifica os custos que xera o almacén e resolve casos prácticos sobre o ciclo de inventario. 

2º-EEB4.3.2 - Valora as existencias en almacén mediante diferentes métodos 

2º-EEB5.1.2 - Identifica e adapta a cada caso concreto as estratexias e os enfoques de márketing. 

2º-EEB5.1.3 - Interpreta e valora estratexias de márketing, incorporando nesa valoración consideracións de carácter ético, social e 
ambiental 

2º-EEB5.1.5 - Aplica criterios e estratexias de segmentación de mercados en casos prácticos. 

2º-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. 

2º-EEB5.1.8 - Determina as necesidades da clientela en relación coas características dos produtos ou dos servizos ofrecidos pola empresa 

2º-EEB6.1.10 - Identifica, interpreta e clasifica os elementos do resultado da empresa. 

2º-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. 

2º-EEB6.1.9 - Calcula o resultado do exercicio económico da empresa, empregando os criterios de imputación aplicables. 

2º-EEB7.1.1 - Coñece e enumera os métodos estáticos (prazo de recuperación)e dinámicos (criterio do valor actual neto) para seleccionar 
e valorar investimentos. 

2º-EEB7.1.10 - Calcula, para un determinado suposto práctico, os períodos de maduración da empresa, e distingue as súas fases. 

2º-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. 

2º-EEB7.1.4 - Analiza, nun suposto concreto de financiamento externo,as opcións posibles, os seus custos e as variantes de amortización. 

2º-EEB7.1.8 - Aplica os coñecementos tecnolóxicos á análise e á resoluciónde supostos. 

COMPETENCIA CLAVE: SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE) 

Estándares 

2º-EEB1.1.4 - Describe os elementos da empresa en relación coas funcións que desenvolven e os obxectivos que procuran dentro do 
sistema 

2º-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 
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contorno máis próximo. 

2º-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. 

2º-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 

2º-EEB2.1.2 - Valora o crecemento da empresa como estratexia competitiva e relaciona as economías de escala coa dimensión óptima da 
empresa. 

2º-EEB2.1.3 - Identifica e explica as estratexias de especialización e diversificación 

2º-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. 

2º-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. 

2º-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. 

2º-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. 

2º-EEB3.1.5 - Aplica os seus coñecementos a unha organización concreta, para detectar problemas e propor melloras. 

2º-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. 

2º-EEB4.2.4 - Analiza os métodos custo beneficio e custo eficacia como instrumentos de medida e avaliación que axudan á toma de 
decisións. 

2º-EEB4.3.3 - Valora a relación entre o control de inventarios e a produtividade e a eficiencia nunha empresa. 

2º-EEB5.1.1 - Caracteriza un mercado en función de diferentes variables como, por exemplo, o número de competidores e o produto 
vendido. 

2º-EEB5.1.3 - Interpreta e valora estratexias de márketing, incorporando nesa valoración consideracións de carácter ético, social e 
ambiental 

2º-EEB6.1.1 - Recoñece os elementos patrimoniais e a función que teñen asignada. 

2º-EEB6.1.10 - Identifica, interpreta e clasifica os elementos do resultado da empresa. 

2º-EEB6.1.5 - Propón medidas correctoras axeitadas en caso de se detectar desaxustes patrimoniais ou financeiros. 

2º-EEB6.1.7 - Recoñece a conveniencia do equilibrio económico, patrimonial e financeiro da empresa. 

2º-EEB6.1.8 - Valora a importancia da información na toma de decisións. 

2º-EEB6.2.1 - Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa organización e a actividade que desenvolvan. 

2º-EEB7.1.1 - Coñece e enumera os métodos estáticos (prazo de recuperación)e dinámicos (criterio do valor actual neto) para seleccionar 
e valorar investimentos. 

2º-EEB7.1.5 - Analiza e avalía, a partir dunha necesidade concreta, as posibilidades que teñen as empresas de recorrer ao mercado 
financeiro. 

2º-EEB7.1.6 - Valora as fontes externas e internas de financiamento da empresa. 

2º-EEB7.1.9 - Identifica e describe os ciclos da actividade da empresa e as súas fases. 

COMPETENCIA CLAVE: MATEMÁTICA E EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT) 

Estándares 

2º-EEB1.1.1 - Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas coas esixencias de capital e coas responsabilidades para cada 
tipo. 

2º-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. 

2º-EEB1.1.3 - Analiza, para un determinado caso práctico, os criterios de clasificación de empresas: segundo a natureza da actividade que 
desenvolven, a súa dimensión, o nivel tecnolóxico que alcanzan, o tipo de mercado en que operan, a fórmula xurídica que adoptan, e o seu 
carácter público ou privado. 
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2º-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. 

2º-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 

2º-EEB2.1.2 - Valora o crecemento da empresa como estratexia competitiva e relaciona as economías de escala coa dimensión óptima da 
empresa. 

2º-EEB2.1.3 - Identifica e explica as estratexias de especialización e diversificación 

2º-EEB2.1.4 - Analiza as estratexias de crecemento interno e externo a partir de supostos concretos. 

2º-EEB2.1.6 - Describe as características e as estratexias de desenvolvemento da empresa multinacional, e valora a importancia da 
responsabilidade social e ambiental. 

2º-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. 

2º-EEB3.1.1 - Reflexiona sobre a división técnica do traballo nun contexto global de interdependencia económica para valorar as súas 
consecuencias sociais. 

2º-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. 

2º-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. 

2º-EEB3.1.5 - Aplica os seus coñecementos a unha organización concreta, para detectar problemas e propor melloras. 

2º-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. 

2º-EEB4.1.2 - Analiza e valora a relación entre a produtividade e os salarios dos/das traballadores/as. 

2º-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. 

2º-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. 

2º-EEB4.2.2 - Identifica e calcula os tipos de custos, ingresos e beneficios dunha empresa, e represéntaos graficamente. 

2º-EEB4.2.3 - Calcula o limiar de vendas (de rendibilidade) necesario para a supervivencia da empresa. 

2º-EEB4.2.4 - Analiza os métodos custo beneficio e custo eficacia como instrumentos de medida e avaliación que axudan á toma de 
decisións. 

2º-EEB4.3.1 - Identifica os custos que xera o almacén e resolve casos prácticos sobre o ciclo de inventario. 

2º-EEB4.3.2 - Valora as existencias en almacén mediante diferentes métodos 

2º-EEB4.3.3 - Valora a relación entre o control de inventarios e a produtividade e a eficiencia nunha empresa. 

2º-EEB5.1.2 - Identifica e adapta a cada caso concreto as estratexias e os enfoques de márketing. 

2º-EEB5.1.3 - Interpreta e valora estratexias de márketing, incorporando nesa valoración consideracións de carácter ético, social e 
ambiental 

2º-EEB5.1.4 - Comprende e explica as fases e as etapas da investigación de mercados. 

2º-EEB5.1.5 - Aplica criterios e estratexias de segmentación de mercados en casos prácticos. 

2º-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. 

2º-EEB5.1.7 - Describe a organización e o funcionamento do departamento comercial da empresa. 

2º-EEB5.1.8 - Determina as necesidades da clientela en relación coas características dos produtos ou dos servizos ofrecidos pola empresa 

2º-EEB6.1.1 - Recoñece os elementos patrimoniais e a función que teñen asignada. 

2º-EEB6.1.10 - Identifica, interpreta e clasifica os elementos do resultado da empresa. 

2º-EEB6.1.2 - Identifica, valora e clasifica os bens, os dereitos e as obrigas da empresa en masas patrimoniais 
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2º-EEB6.1.4 - Detecta posibles desaxustes no equilibrio patrimonial, na solvencia e no apancamento da empresa, mediante a utilización de 
rateos. 

2º-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. 

2º-EEB6.1.7 - Recoñece a conveniencia do equilibrio económico, patrimonial e financeiro da empresa. 

2º-EEB6.1.9 - Calcula o resultado do exercicio económico da empresa, empregando os criterios de imputación aplicables. 

2º-EEB6.2.1 - Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa organización e a actividade que desenvolvan. 

2º-EEB6.2.2 - Describe o funcionamento básico dos impostos que recaen sobre as empresas e destaca as principais diferenzas entre eles. 

2º-EEB7.1.1 - Coñece e enumera os métodos estáticos (prazo de recuperación)e dinámicos (criterio do valor actual neto) para seleccionar 
e valorar investimentos. 

2º-EEB7.1.10 - Calcula, para un determinado suposto práctico, os períodos de maduración da empresa, e distingue as súas fases. 

2º-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. 

2º-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. 

2º-EEB7.1.4 - Analiza, nun suposto concreto de financiamento externo,as opcións posibles, os seus custos e as variantes de amortización. 

2º-EEB7.1.5 - Analiza e avalía, a partir dunha necesidade concreta, as posibilidades que teñen as empresas de recorrer ao mercado 
financeiro. 

2º-EEB7.1.6 - Valora as fontes externas e internas de financiamento da empresa. 

2º-EEB7.1.7 - Analiza e expresa as opcións financieiras que mellor se adaptan a un caso concreto de necesidade financieira. 

2º-EEB7.1.8 - Aplica os coñecementos tecnolóxicos á análise e á resoluciónde supostos. 

2º-EEB7.1.9 - Identifica e describe os ciclos da actividade da empresa e as súas fases. 

 

6.2. Concreción dos obxectivos  

No artigo 26 do Decreto 86/2015 detállanse os obxectivos específicos 

da etapa educativa do Bacharelato, ou o que é o mesmo, logros que o 

estudante debe alcanzar ao finalizar de cada etapa, como resultado das 

experiencias de ensino-aprendizaxe (artigo 2 do Real Decreto 1105/2014).  A 

materia de Economía da Empresa, tal e como se recolle no Anexo I do Decreto 

86/2015, debe 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. 
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c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes 

e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e 

discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e 

impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera 

condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás 

persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información 

e da comunicación. 

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

os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu 

contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e 

dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da 

investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica 

a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, 

así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 

ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio 

galego. 
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m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, 

flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido 

crítico. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de 

Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo 

globalizado. 

Quedando fóra de tratamento nesta materia os obxectivos da etapa: b), e), n), 

ñ) e o) do correspondente decreto. 

6.3. Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior 

O curso 20/21 estivo caracterizado por unha presencialidade total nas 

aulas, sendo mínimos os casos de alumnos/as confinados. En calquera caso, 

aqueles alumnos/as que tiveron que interromper as súas clases presenciais, 

fixeron o seguimento da materia de Economía de xeito telemático, 

incorporándose con normalidade á aula.  

No pasado curso escolar completouse o temario de Economía, polo que 

non hai ningunha aprendizaxe imprescindible non adquiridas no curso anterior. 

6.4. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: 

temporalización, grao mínimo de consecución e procedementos e 

instrumentos de avaliación   

Criterio de 
avaliación 

Estándares 
Indicador mínimo de 

logro 

T 1 
 
 

T 2 
 
 

T 3 
 
 

CRITERIOS PARA A  
CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

EE-B1.1 

2º-EEB1.1.1 - 
Distingue as formas 
xurídicas das 
empresas e 
relaciónaas coas 
esixencias de capital 

Distingue as formas 
xurídicas das empresas e 
relaciónaas coas 
responsabilidades para 
cada tipo. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 

CD 
CMCT 
CSIE 
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e coas 
responsabilidades 
para cada tipo. 
 
Peso: 1.64% 
 

EE-B1.1 

2º-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. 
 
Peso: 1.64% 
 

Identifica as formas 
xurídicas de empresa 
máis apropiadas en cada 
caso en función das 
características concretas. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 

CD 
CMCT 

EE-B1.1 

2º-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. 
 
Peso: 1.64% 
 

Analiza, para un 
determinado caso 
práctico, un dos criterios 
de clasificación de 
empresas: segundo a 
natureza da actividade 
que desenvolven, a súa 
dimensión, o nivel 
tecnolóxico que 
alcanzan, o tipo de 
mercado en que operan, 
a fórmula xurídica que 
adoptan, e o seu carácter 
público ou privado 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CD 
CMCT 
CCA 

EE-B1.1 

2º-EEB1.1.4 - 
Describe os 
elementos da 
empresa en relación 
coas funcións que 
desenvolven e os 
obxectivos que 
procuran dentro do 
sistema. 
 
Peso: 1.64% 
 

Describe os elementos 
da empresa. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CCL 
CSIEE 

EE-B1.2 

2º-EEB1.2.1 - 
Identifica os tipos de 
empresas e de 
empresarios/as que 
actúan no seu 
contorno, así como a 

Identifica os tipos de 
empresas e de 
empresarios/as que 
actúan no seu contorno. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 

CD 
CMCT 
CSC 
CSIEE 
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forma de relacionar co 
seu contorno máis 
próximo. 
 
Peso: 1.64% 
 

EE-B1.2 

2º-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. 
 
Peso: 1.64% 
 

Analiza a relación entre 
empresa, sociedade e 
ambiente. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CD 
CSC 
CSIEE 

EE-B1.2 

2º-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. 
 
Peso: 1.64% 
 

Analiza a actividade das 
empresas, estimando a 
súa creación de valor 
para a sociedade. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CSC 
CSIEE 

EE-B2.1 

2º-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 
 
Peso: 1.64% 
 

Describe os factores que 
determinan a localización 
e a dimensión dunha 
empresa. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CCL 
CMCT 

EE-B2.1 

2º-EEB2.1.2 - Valora o 
crecemento da 
empresa como 
estratexia competitiva 
e relaciona as 
economías de escala 
coa dimensión óptima 
da empresa. 
 
Peso: 1.64% 
 

Valora o crecemento da 
empresa como estratexia 
competitiva. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CD 
CMCT 
CSIEE 

EE-B2.1 

2º-EEB2.1.3 - 
Identifica e explica as 
estratexias de 
especialización e 

Explica a estratexia de 
especialización ou de 
diversificación. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

CCL 
CMCT 
CSIEE 
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diversificación. 
 
Peso: 1.64% 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

EE-B2.1 

2º-EEB2.1.4 - Analiza 
as estratexias de 
crecemento interno e 
externo a partir de 
supostos concretos. 
 
Peso: 1.64% 

Analiza as estratexias de 
crecemento interno ou 
externo. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CAA 
CD 
CMCT 

EE-B2.1 

2º-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. 
 
Peso: 1.64% 
 

Examina o papel das 
pequenas e das 
medianas empresas no 
noso país. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 

CSC 
CSIEE 

EE-B2.1 

2º-EEB2.1.6 - 
Describe as 
características e as 
estratexias de 
desenvolvemento da 
empresa 
multinacional, e valora 
a importancia da 
responsabilidade 
social e ambiental. 
 
Peso: 1.64% 
 

Describe as 
características da 
empresa multinacional e 
valora a importancia da 
responsabilidade social e 
ambiental. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CCL 
CSC 
CMCT 

EE-B2.1 

2º-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. 
 
Peso: 1.64% 
 

Estuda o impacto da 
incorporación da 
innovación e das novas 
tecnoloxías na estratexia 
da empresa. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CD 
CSC 
CMCT 

EE-B3.1 

2º-EEB3.1.1 - 
Reflexiona sobre a 
división técnica do 
traballo nun contexto 
global de 
interdependencia 
económica para 

Valora as consecuencias 
da división técnica do 
traballo. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 

CMCT 
CSC 
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valorar as súas 
consecuencias 
sociais. 
 
Peso: 1.64% 
 

Proba obxectiva. 

EE-B3.1 

2º-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. 
 
Peso: 1.64% 

Describe a lo menos tres 
dos seguintes elementos: 
a estrutura organizativa, 
o estilo de dirección, as 
canles de información e 
de comunicación, o grao 
de participación na toma 
de decisións e a 
organización informal da 
empresa. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CCL 
CMCT 
CSIEE 

EE-B3.1 

2º-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. 
 
Peso: 1.64% 
 

Identifica a función de 
cada área de actividade 
da empresa 
(aprovisionamento, 
produción e 
comercialización, 
investimento e 
financiamento, recursos 
humanos e 
administrativa). 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CD 
CMCT 
CSIEE 

EE-B3.1 

2º-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. 
 
Peso: 1.64% 
 

Investiga sobre a 
organización nas 
empresas e identifica 
vantaxes e 
inconvenientes. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CAA 
CD 
CSC 
CSIEE 

EE-B3.1 

2º-EEB3.1.5 - Aplica 
os seus 
coñecementos a unha 
organización 
concreta, para 
detectar problemas e 
propor melloras. 
 
Peso: 1.64% 

Aplica os seus 
coñecementos a unha 
organización concreta. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 

CAA 
CMCT 
CSIEE 
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EE-B3.1 

2º-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. 
 
Peso: 1.64% 
 

Valora a importancia dos 
recursos humanos nunha 
empresa. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CAA 
CSC 
CSIEE 

EE-B4.1 

2º-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. 
 
Peso: 1.64% 
 

Realiza cálculos da 
produtividade de distintos 
factores. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CD 
CMCT 

EE-B4.1 

2º-EEB4.1.2 - Analiza 
e valora a relación 
entre a produtividade 
e os salarios dos/das 
traballadores/as. 
 
Peso: 1.64% 

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

X   

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CMCT 
CSC 

EE-B4.1 

2º-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. 
 
Peso: 1.64% 
 

Reflexiona sobre a 
importancia para a 
empresa da investigación 
e da innovación 
tecnolóxica. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CAA 
CMCT 
CSC 

EE-B4.2 

2º-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 

Distingue os ingresos e 
os custos dunha 
empresa, calcula o seu 
beneficio ou a súa perda 
xerados. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CD 
CMCT 
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razoamentos 
matemáticos, e 
interpreta os 
resultados. 
 
Peso: 1.64% 
 

EE-B4.2 

2º-EEB4.2.2 - 
Identifica e calcula os 
tipos de custos, 
ingresos e beneficios 
dunha empresa, e 
represéntaos 
graficamente. 
 
Peso: 1.64% 
 

Identifica e calcula os 
tipos de custos, ingresos 
e beneficios dunha 
empresa. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CD 
CMCT 

EE-B4.2 

2º-EEB4.2.3 - Calcula 
o limiar de vendas (de 
rendibilidade) 
necesario para a 
supervivencia da 
empresa. 
 
Peso: 1.64% 
 

Calcula o limiar de 
vendas (de 
rendabilidade) necesario 
para a supervivencia da 
empresa. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CD 
CMCT 

EE-B4.2 

2º-EEB4.2.4 - Analiza 
os métodos custo 
beneficio e custo 
eficacia como 
instrumentos de 
medida e avaliación 
que axudan á toma de 
decisións. 
 
Peso: 1.64% 
 

Analiza os métodos custo 
beneficio e custo eficacia. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CSIEE 
CMCT 

EE-B4.3 

2º-EEB4.3.1 - 
Identifica os custos 
que xera o almacén e 
resolve casos 
prácticos sobre o ciclo 
de inventario. 
 
Peso: 1.64% 

Identifica os custos que 
xera o almacén. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CD 
CMCT 

EE-B4.3 

2º-EEB4.3.2 - Valora 
as existencias en 
almacén mediante 
diferentes métodos. 
 
Peso: 1.64% 

Valora as existencias en 
almacén mediante un 
método 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CD 
CMCT 

EE-B4.3 

2º-EEB4.3.3 - Valora a 
relación entre o 
control de inventarios 
e a produtividade e a 

Valora a relación entre o 
control de inventarios e a 
produtividade. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. 

 

CSIEE 
CMCT 
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eficiencia nunha 
empresa. 
 
Peso: 1.64% 
 

INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 

EE-B5.1 

2º-EEB5.1.1 - 
Caracteriza un 
mercado en función 
de diferentes 
variables como, por 
exemplo, o número de 
competidores e o 
produto vendido. 
 
Peso: 1.64% 
 

Caracteriza un mercado 
en función de diferentes 
variables. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CSIEE 

EE-B5.1 

2º-EEB5.1.2 - 
Identifica e adapta a 
cada caso concreto as 
estratexias e os 
enfoques de 
márketing. 
 
Peso: 1.64% 

Identifica as estratexias 
de márketing. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CAA 
CD 
CMCT 

EE-B5.1 

2º-EEB5.1.3 - 
Interpreta e valora 
estratexias de 
márketing, 
incorporando nesa 
valoración 
consideracións de 
carácter ético, social e 
ambiental. 
 
Peso: 1.64% 
 

Interpreta e valora 
estratexias de márketing. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 

CD 
CMCT 
CSC 
CSIEE 

EE-B5.1 

2º-EEB5.1.4 - 
Comprende e explica 
as fases e as etapas 
da investigación de 
mercados. 
 
Peso: 1.64% 

Explica as fases e as 
etapas da investigación 
de mercados. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CCL 
CMCT 

EE-B5.1 

2º-EEB5.1.5 - Aplica 
criterios e estratexias 
de segmentación de 
mercados en casos 
prácticos. 
 
Peso: 1.64% 

Aplica criterios de 
segmentación de 
mercados en casos 
prácticos. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CD 
CMCT 

EE-B5.1 

2º-EEB5.1.6 - Analiza 
e valora as 
oportunidades de 
innovación e 
transformación do 

Analiza as oportunidades 
de innovación e 
transformación do 
márketing que xorden co 
desenvolvemento das 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 

CD 
CMCT 
CSC 
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márketing que xorden 
co desenvolvemento 
das tecnoloxías da 
información e da 
comunicación. 
 
Peso: 1.64% 
 

tecnoloxías da 
información e da 
comunicación. 

de exercicios e problemas. 

EE-B5.1 

2º-EEB5.1.7 - 
Describe a 
organización e o 
funcionamento do 
departamento 
comercial da 
empresa. 
 
Peso: 1.64% 
 

Describe o 
funcionamento do 
departamento comercial 
da empresa. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CMCT 
CCL 

EE-B5.1 

2º-EEB5.1.8 - 
Determina as 
necesidades da 
clientela en relación 
coas características 
dos produtos ou dos 
servizos ofrecidos 
pola empresa. 
 
Peso: 1.64% 
 

Determina a lo menos 
unha necesidade da 
clientela en relación coas 
características dos 
produtos ou dos servizos 
ofrecidos pola empresa 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 

CD 
CMCT 
CSC 

EE-B6.1 

2º-EEB6.1.1 - 
Recoñece os 
elementos 
patrimoniais e a 
función que teñen 
asignada. 
 
Peso: 1.64% 

Recoñece os elementos 
patrimoniais. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CMCT 
CSIEE 

EE-B6.1 

2º-EEB6.1.2 - 
Identifica, valora e 
clasifica os bens, os 
dereitos e as obrigas 
da empresa en masas 
patrimoniais. 
 
Peso: 1.64% 
 

Identifica os bens, os 
dereitos e as obrigas da 
empresa. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CMCT 

EE-B6.1 

2º-EEB6.1.3 - 
Interpreta a 
correspondencia entre 
os investimentos e o 
seu financiamento. 
 
Peso: 1.64% 

Interpreta a 
correspondencia entre un 
investimento e o seu 
financiamento. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CAA 

EE-B6.1 
2º-EEB6.1.4 - Detecta 
posibles desaxustes 
no equilibrio 

Detecta posibles 
desaxustes no equilibrio 
patrimonial, na solvencia 

  X 
PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 

CMCT 
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patrimonial, na 
solvencia e no 
apancamento da 
empresa, mediante a 
utilización de rateos. 
 
Peso: 1.64% 
 

e no apancamento da 
empresa, mediante a 
utilización de un rateo. 

específicas. 
 

INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

EE-B6.1 

2º-EEB6.1.5 - Propón 
medidas correctoras 
axeitadas en caso de 
se detectar 
desaxustes 
patrimoniais ou 
financeiros. 
 
Peso: 1.64% 
 

Propón unha medida 
correctora axeitada en 
caso de se detectar 
desaxustes patrimoniais 
ou financeiros. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CAA 
CSIEE 

EE-B6.1 

2º-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. 
 
Peso: 1.64% 
 

Recoñece a importancia 
do dominio das 
operacións matemáticas 
como ferramentas que 
facilitan a solución de 
problemas empresariais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CMCT 
CD 

EE-B6.1 

2º-EEB6.1.7 - 
Recoñece a 
conveniencia do 
equilibrio económico, 
patrimonial e 
financeiro da 
empresa. 
 
Peso: 1.64% 

Recoñece a conveniencia 
do equilibrio económico, 
patrimonial ou financeiro 
da empresa. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CMCT 
CSIEE 

EE-B6.1 

2º-EEB6.1.8 - Valora a 
importancia da 
información na toma 
de decisións. 
 
Peso: 1.64% 

Valora a importancia da 
información. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CAA 
CSIEE 

EE-B6.1 

2º-EEB6.1.9 - Calcula 
o resultado do 
exercicio económico 
da empresa, 
empregando os 
criterios de imputación 
aplicables. 

Calcula o resultado do 
exercicio económico da 
empresa.. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 

CD 
CMCT 
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Peso: 1.64% 
 

Proba obxectiva. 

EE-B6.1 

2º-EEB6.1.10 - 
Identifica, interpreta e 
clasifica os elementos 
do resultado da 
empresa. 
 
Peso: 1.64% 

Identifica os elementos 
do resultado da empresa. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CD 
CMCT 
CSIEE 

EE-B6.2 

2º-EEB6.2.1 - 
Identifica as obrigas 
fiscais das empresas 
segundo a súa 
organización e a 
actividade que 
desenvolvan. 
 
Peso: 1.64% 
 

Identifica as obrigas 
fiscais das empresas. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 

CMCT 
CSIEE 

EE-B6.2 

2º-EEB6.2.2 - 
Describe o 
funcionamento básico 
dos impostos que 
recaen sobre as 
empresas e destaca 
as principais 
diferenzas entre eles. 
 
Peso: 1.64% 
 

Describe o 
funcionamento básico 
dos impostos que recaen 
sobre as empresas. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 

CMCT 
CCL 

EE-B6.2 

2º-EEB6.2.3 - Valora a 
achega que supón 
para a riqueza 
nacional a carga 
impositiva que 
soportan as 
empresas. 
 
Peso: 1.64% 
 

Identifica a achega que 
supón para a riqueza 
nacional a carga 
impositiva que soportan 
as empresas. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 

CSC 

EE-B7.1 

2º-EEB7.1.1 - Coñece 
e enumera os 
métodos estáticos 
(prazo de 
recuperación)e 
dinámicos (criterio do 
valor actual neto) para 
seleccionar e valorar 
investimentos. 
 
Peso: 1.64% 
 

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

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CD 
CSIEE 
CMCT 

EE-B7.1 
2º-EEB7.1.2 - Aplica 
métodos estáticos 
(prazo de 

Aplica métodos estáticos 
(prazo de recuperación) 
ou dinámicos (valor 

  X 
PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 

CD 
CMCT 
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recuperación) e 
dinámicos (valor 
actual neto), nun 
suposto concreto de 
selección de 
alternativas de 
investimento para 
unha empresa. 
 
Peso: 1.64% 
 

actual neto), nun suposto 
concreto de selección de 
alternativas de 
investimento para unha 
empresa. 

específicas. 
 

INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

EE-B7.1 

2º-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. 
 
Peso: 1.64% 
 

Explica as posibilidades 
de financiamento das 
empresas diferenciando 
o externo e o interno e a 
curto e a longo prazo. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CCL 
CMCT 

EE-B7.1 

2º-EEB7.1.4 - Analiza, 
nun suposto concreto 
de financiamento 
externo, as opcións 
posibles, os seus 
custos e as variantes 
de amortización. 
 
Peso: 1.64% 
 

Analiza, nun suposto de 
financiamento externo, as 
opcións posibles. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 

CAA 
CD 
CMCT 

EE-B7.1 

2º-EEB7.1.5 - Analiza 
e avalía, a partir 
dunha necesidade 
concreta, as 
posibilidades que 
teñen as empresas de 
recorrer ao mercado 
financeiro. 
 
Peso: 1.64% 
 

Analiza as posibilidades 
que teñen as empresas 
de recorrer ao mercado 
financeiro. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 

CAA 
CMCT 
CSIEE 

EE-B7.1 

2º-EEB7.1.6 - Valora 
as fontes externas e 
internas de 
financiamento da 
empresa. 
 
Peso: 1.64% 

Valora unha fonte externa 
e interna de 
financiamento da 
empresa. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 
Proba obxectiva. 

CMCT 
CSIEE 

EE-B7.1 

2º-EEB7.1.7 - Analiza 
e expresa as opcións 
financieiras que mellor 
se adaptan a un caso 

Analiza opcións 
financieiras que mellor se 
adaptan a un caso 
concreto de necesidade 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. 

 

CMCT 
CAA 
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concreto de 
necesidade 
financieira. 
 
Peso: 1.64% 
 

financieira. INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 

EE-B7.1 

2º-EEB7.1.8 - Aplica 
os coñecementos 
tecnolóxicos á análise 
e á resolución de 
supostos. 
 
Peso: 1.64% 
 

Aplica coñecementos 
tecnolóxicos á análise e á 
resoluciónde supostos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 

CMCT 
CD 

EE-B7.1 

2º-EEB7.1.9 - 
Identifica e describe 
os ciclos da actividade 
da empresa e as súas 
fases. 
 
Peso: 1.64% 
 

Identifica os ciclos da 
actividade da empresa e 
as súas fases. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 

CCL 
CMCT 
CSIEE 

EE-B7.1 

2º-EEB7.1.10 - 
Calcula, para un 
determinado suposto 
práctico, os períodos 
de maduración da 
empresa, e distingue 
as súas fases. 
 
Peso: 1.64% 
 

Calcula, para un 
determinado suposto 
práctico, os períodos de 
maduración da empresa. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 

CMCT 
CAA 
CD 

 

6.5. Concrecións metodolóxicas 

Enténdese por metodoloxía o conxunto de estratexias, procedementos e 

accións organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e 

reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos 

obxectivos do quinto apartado deste documento (artigo 2 do Real Decreto 

1105/2014).  

Os modelos didácticos empregados deberán ter un carácter provisional, 

adaptándose ás necesidades dos estudantes, tanto nunha mesma aula como ao 

longo do tempo. Por isto, e coa fin última de chegar á maior cantidade de 
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alumnado posible, empregaranse varios métodos de ensinanza 

simultaneamente ao longo de todas as unidades. 

Por un lado, farase uso dunha metodoloxía maxistral expositiva, que 

como docente permita pautar mellor o tempo das primeiras sesións de cada 

unidade e ao mesmo tempo posibilite traballar contidos con estudantes que non 

teñan ningunha base sobre a materia ou ben esta sexa mínima. Nas unidades 

que teñan un contido máis matemático, combinarase un método expositivo cun 

método demostrativo que permita amosar con exercicios resoltos a aplicación 

práctica dos contidos teóricos que se expoñen de forma verbal. Con isto 

perséguese poder adaptarse a aqueles estudantes que teñen un aprendizaxe e 

unha memoria máis visual. 

Sen embargo, os dous métodos anteriores teñen importantes limitacións 

que se deben superar se se quere conseguir unha aprendizaxe real, como son 

a pasividade do alumnado, a inexistencia de “feedback” alumno-profesor e a 

pouca atención á diversidade que implican. Por isto é preciso ampliar a 

metodoloxía docente seguida usando unha máis activa e participativa, 

buscando unha mellor asimilación do contido, autoavaliación por parte do 

estudante e mellora da súa autoestima, o aprendizaxe proba-error e aprender 

facendo, reflexión dos contidos e vinculación da aula e do seu entorno. Isto é o 

que se pretende, buscando en todo momento que o alumnado propoña cuestións 

de actualidade sobre os temas expostos, actividades con respostas abertas que 

dean lugar a diferentes interpretacións e a unha aprendizaxe mais autónoma.  

Así mesmo, nas empresas é habitual a realización de tarefas de forma 

colectiva, polo que é indispensable que aprendan a traballar en equipo, 

desenvolver un pensamento crítico e un espírito de mellora constante. Para ilo, 
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as actividades individuais, válidas para valorar o progreso na aprendizaxe 

persoal, complementaranse con outras por parellas ou equipos, coas que se 

traballen actitudes colaborativas e grupais, nas que se se poidan abrir debates 

que permitan desenvolver a capacidade de opinión do alumnado. 

Aínda que a aprendizaxe colaborativa é esencial, as circunstancias 

actuais motivadas polo COVID-19 fará que moitas das actividades que antes 

implicaban a mais dun alumno/a agora teñan que ser individuais, pero 

intentarase na medida do posible manter actividades grupais nun ensino 

presencial, garantido sempre que o alumnado as faga de xeito oral e dende os 

seus pupitres, evitando os desprazamentos pola aula e garantindo o 

mantemento das distancias sociais. No ensino non presencial a elaboración 

de tarefas por parellas ou equipos non supón un problema, ao non ser preciso o 

contacto interpersoal. 

Débese superar unha formación baseada en moitas ocasións en 

coñecementos abstractos e buscar unha formación práctica, que inclúa 

exemplificacións, relacións de contidos ou unha verdadeira significación do 

material presentado, de forma que sexa aplicable á vida real e que ao mesmo 

tempo interese ao alumnado. Isto pódese alcanzar, entre outras vías, coa 

visualización de documentais, lectura de prensa ou entrevistas a persoas do 

entorno do estudante. 

6.6. Materiais e recursos didácticos 

Os materiais e recursos que se empregarán tanto nun ensino presencial 

como non presencial son os seguintes: 
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• Apuntes e actividades elaboradas ou propostas polos profesores do 

departamento. 

• Ordenadores dos estudantes e do profesor. Internet. 

• Taboleiro dixital. 

• Plataforma virtual e aplicación Webex. 

• Dossier de actividades de ampliación ou reforzo, segundo o caso. 

6.7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción 

O proceso de avaliación estará dividido en varias etapas segundo o 

momento do tempo no que nos encontremos, para avaliar coa maior cantidade 

de información posible o proceso de aprendizaxe dos estudantes:  

• Avaliación procesual ao longo de todo o curso para levar a cabo un 

control permanente da aprendizaxe do alumnado e facer as correccións 

pertinentes no caso de que esta non sexa a desexada. Con esta finalidade 

propóñense actividades de aula (resolución de exercicios e problemas). 

• Avaliación final, empregando probas obxectivas, para coñecer os 

resultados ao finalizar o trimestre e o curso e que complementará a 

avaliación procesual. 

Tendo en conta isto, na seguinte táboa establécense os criterios de cualificación: 

Avaliación Convocatoria ordinaria  Convocatoria extraordinaria 

Procesual 90% - 

Final 10% 100% 

 

Cualificación de cada avaliación: a nota da avaliación será a media 

ponderada, segundo as porcentaxes da táboa anterior, da/s proba/s escrita/s e 
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das actividades avaliables desenvolvidas na clase. Para superar a avaliación a 

nota media debe ser igual ou superior a 5 puntos sobre 10 . 

Cualificación global da materia: a nota final da materia será a media 

aritmética das notas das tres avaliacións (sen redondeo). A nota final do curso, 

para superar a materia, debe ser igual ou superior a 5 puntos sobre 10 (sen 

redondeo).  

O alumnado que non acade o 5 na nota media deberá recuperar as 

avaliacións suspensas no mes de maio mediante unha proba escrita. No caso 

de non superar a materia na convocatoria ordinaria de xuño, terá a opción de 

aprobala na proba extraordinaria do mes de xuño. 

A proba escrita, tanto da convocatoria ordinaria como a extraordinaria, 

poderá constar de preguntas de teoría, cuestións e problemas, e será valorada 

sobre 10 puntos, tendo o estudante que obter unha cualificación igual ou superior 

a 5 puntos para superar a mesma. 

No caso de que se detecte que algún alumno ou alumna está a copiar nun 

exame, retiraráselle dito exame e a súa puntuación será de 0.  

O sistema anteriormente descrito manterase nun ensino presencial. En 

caso de que unha parte do trimestre transcorra de xeito non presencial:  

• A avaliación procesual farase a través de entregas de tarefas 

empregando a plataforma virtual, tal e como se veu desenvolvendo ao 

longo do ensino presencial. 

• A avaliación final que se realiza mediante probas obxectivas 

pospoñerase ata que se retomen as clases presenciais, co fin de evitar o 

maior prexuízo para aquel alumnado que teña dificultades ou problemas 
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técnicos (de conexión, uso de dispositivos compartidos, etc) ou de 

destrezas virtuais. 

Só nos casos en que a non presencialidade afecte de forma íntegra 

a un trimestre, ou durante o transcurso presencial da avaliación non se 

realizará ningunha proba obxectiva, a avaliación final se realizaría de 

xeito telemático, a través de probas realizadas na plataforma virtual. 

6.8. Organización das actividades de seguimento, de recuperación e de 

avaliación das materias pendentes 

No curso vixente temos dous alumnos que cambiaron de especialidade, 

cursando durante o curso 20/21 o Bacharelato Científico-Tecnolóxico. Dado que 

non cursaron a materia de Economía no curso pasado, deberán facer dúas 

tarefas de recuperación, consistentes en dous exames teórico-prácticos, que se 

farán no mes de Xaneiro e Abril. A nota final da materia será a media aritmética 

das notas dos dous exames. 

Co obxectivo de facilitar o seguimento de estes alumnos, a persoa 

encargada das labores de titoría e seguimento, será a profesora Esther 

Fernández Cabaleiro, que é a mesma que lles imparte a materia de Economía 

da Empresa. 

6.9. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se 

poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados  

Ao inicio de curso, acórdase en reunión de departamento, que a avaliación 

inicial só se realizará na E.S.O., pero a pesar desta circunstancia, durante a 

presentación da materia, farase unha breve entrevista co alumnado que servirá 

para coñecer a diversidade a tratar na aula e as dificultades ás que se enfrontan 
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os alumnos/as, aínda que son coñecidas pola docente, ao ser ela mesma quen 

lle impartiu clase o curso anterior. 

6.10. Medidas de atención á diversidade 

A equidade é esencial se se pretende unha educación de calidade 

orientada ao éxito de todos. Todo docente, sexa cal sexa a materia que imparta, 

debe perseguir a boa evolución de todos os estudantes da súa clase, incluíndo 

polo tanto ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

A atención á diversidade busca que a intervención educativa se adapte 

ás diferenzas individuais do alumnado (valores, cultura, estilos e ritmos de 

aprendizaxe, motivacións, capacidades, coñecementos previos, etc.). Con esta 

finalidade no Decreto 229/2011, de 7 de diciembre, que regula la atención a la 

diversidad del alumnado en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Galicia donde se imparten las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica de 

Educación 2/2006, 03 de mayo, prevense unha serie de medidas ordinarias 

(artigo 8), que teñen por finalidade facilitar a adecuación do currículo ao contexto 

sociocultural dos centros educativos e ás características dos estudantes, pero 

sen una alteración significativa dos seus obxectivos, contidos e criterios de 

avaliación, sendo aplicables nesta materia:  

• Adecuación da organización e xestión da aula. 

• Adecuación das programacións didácticas. 

• Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, 

titoría entre iguales, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a 

inclusión. 

• Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 
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• Programas de recuperación. 

Como docente, ése responsable da aplicación das medidas xenerais que 

se deseñen para cada un dos estudantes con necesidade de apoio educativo, 

pero, tamén dependerá dun mesmo o adoptar as medidas necesarias para 

orientar a este alumnado na propia clase, sendo responsables de dirixir a súa 

aprendizaxe e ofrecerlles os apoios que necesiten. 

Para isto, ademais de ter os obxectivos claramente especificados en cada 

sesión, hai que partir dos coñecementos previos de cada estudante, de aí a 

importancia da avaliación inicial. Ademais, ao inicio de cada sesión farase un 

breve recordatorio do visto para comprobar posibles erros de comprensión e o 

grao de asimilación dos contidos, realizando as correccións oportunas no menor 

tempo posible. 

Coa fin de desenvolver actitudes e valores desexables, e tendo en conta 

as medidas ordinarias citadas anteriormente, en cada unidade didáctica 

preséntase a oportunidade de facer tarefas por parellas, por  equipos ou de 

forma conxunta por toda a clase. Na aprendizaxe cooperativa foméntase a 

colaboración, pois cada estudante é responsable da súa aprendizaxe individual 

e da dos demais membros do grupo, aumentando tamén o seu coñecemento da 

tarefa e a comprensión dos contidos abordados, ao tempo que se fomenta o 

respecto cara á diversidade e a tolerancia, ao valorar outras opinións distintas 

das propias a través da interacción con outros estudantes ou desenvolvéndose 

habilidades de traballo en equipo. 
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A pesar da natureza grupal das actividades, o seguimento durante a súa 

realización realízase a título individual, podendo asesorar a cada estudante de 

forma separada segundo as súas dificultades no seu proceso de aprendizaxe.  

Como docente, ao empregar diferentes modelos didácticos (expositivo, 

demostrativo, aprender facendo…) podemos adaptarnos ás necesidades dun 

maior número de alumnado. 

Búscase tamén propoñer actividades o máis variadas posible e con 

diferentes graos de dificultade co obxectivo de ser intelectualmente 

desafiantes e motivadoras  para todos os estudantes.  

Tamén se contempla a posibilidade de proporcionar ao alumnado que 

teña maiores dificultades un dossier de actividades de apoio que reforce a 

asimilación e compresión dos contidos desta programación. Este dossier conterá 

actividades de reforzo que se realizarán paralelamente ás tratadas na aula, 

pero sendo máis graduais, partindo dun menor nivel ata chegar ao alcanzado 

polo resto de estudantes. Con este material extra preténdese conseguir unha 

aprendizaxe máis progresiva e supervisada en todo momento polo docente, 

podendo detectar cal é a dificultade concreta que presenta o estudante e que 

impide a comprensión do tema. 

Este dossier tamén se adaptará para aqueles estudantes que vaian máis 

adiantados na materia, propoñéndolle actividades de ampliación. A finalidade 

deste dossier non é dar unha formación diferente ao resto de estudantes, senón 

propoñer actividades que poidan resultarlle máis estimulantes e evitar así a 

perda de interese pola materia. 
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O docente debe estar en continua comunicación cos outros 

profesores do centro, especialmente con aqueles que cursen materias 

vinculadas á propia. Isto permitiralle un maior control sobre a aprendizaxe do 

alumnado e propoñer actividades en común para evitar a monotonía e a 

repetición entre materias. Tamén é fundamental que estea en permanente 

contacto co orientador do centro para supervisar os materiais ofrecidos ao 

alumnado e asesorar a nosa labor docente. 

6.11. Concreción dos elementos transversais  

O artigo 4.1 do Decreto 86/2015 establece os elementos transversais que 

deben traballarse en todas as materias: Comprensión lectora (CL), Expresión 

oral e escrita (EOE), Comunicación audiovisual (CA), Tecnoloxías da 

información e da comunicación (TIC), e Emprendemento (EMP). 

Co convencemento de que a lectura é un factor primordial no proceso 

global de aprendizaxe, dedicaremos tempo a ela na materia sempre que sexa 

posible. Tratarase de favorecer o desenvolvemento da comprensión lectora e a 

expresión oral e escrita mediante a lectura e análise de textos económicos, 

contrastando información de distintas fontes, e mediante a lectura dos 

enunciados de problemas integrados en contextos diversos.  

A comunicación audiovisual e o manexo das TIC basearase na integración 

de documentos audiovisuais, que complementen as explicacións da aula e das 

tecnoloxías da información e a comunicación como un recurso máis no día a día. 

Orientaremos ao alumando no uso de procesadores de texto, follas de cálculo, 

aplicacións para presentacións, correo electrónico e procuras de información na 

rede. Neste sentido, contemplamos estes obxectivos e tipos de actividades: 

Obxectivos Acadar habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información 
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Empregar recursos audiovisuais diversos (ordenador, proxector, tablets, internet…) e 

diversidade de formatos para a elaboración e presentación de contidos 

Potenciar a motivación do alumnado e o seu afán de coñecemento das tecnoloxías da 

información e a comunicación 

Actividades 

Elaboración e presentación de informes e traballos en formatos dixitais 

Internet como fonte de información. 

Resolución de actividades en soporte audiovisual. 

Visualización de fragmentos de documentais. 

 

A continuación amósase en táboas de xeito pormenorizado a concreción 

de elementos transversais por estándar de aprendizaxe para esta materia: 

 

 ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Estándares CL EOE CA TIC EMP 

2º-EEB1.1.1 - Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas 
coas esixencias de capital e coas responsabilidades para cada tipo. 

X   X   

2º-EEB1.1.2 - Identifica e valora as formas xurídicas de empresa máis 
apropiadas en cada caso en función das características concretas, 
aplicando o razoamento sobre clasificación das empresas. 

X   X   

2º-EEB1.1.3 - Analiza, para un determinado caso práctico, os criterios de 
clasificación de empresas: segundo a natureza da actividade que 
desenvolven, a súa dimensión, o nivel tecnolóxico que alcanzan, o tipo de 
mercado en que operan, a fórmula xurídica que adoptan, e o seu carácter 
público ou privado. 

X   X   

2º-EEB1.1.4 - Describe os elementos da empresa en relación coas 
funcións que desenvolven e os obxectivos que procuran dentro do sistema 

X     X  

2º-EEB1.2.1 - Identifica os tipos de empresas e de empresarios/as que 
actúan no seu contorno, así como a forma de relacionar co seu contorno 
máis próximo. 

X  X   X  X  

2º-EEB1.2.2 - Analiza a relación entre empresa, sociedade e ambiente, e 
valora os efectos positivos e negativos das actuacións das empresas nas 
esferas social e ambiental. 

 X   X  X 

2º-EEB1.2.3 - Analiza a actividade das empresas como elemento 
dinamizador de progreso, estimando a súa creación de valor para a 
sociedade e para a cidadanía 

 X    X 

2º-EEB2.1.1 - Describe e analiza os factores que determinan a localización 
e a dimensión dunha empresa, e valora a transcendencia futura para a 
empresa desas decisións 

X      

2º-EEB2.1.2 - Valora o crecemento da empresa como estratexia 
competitiva e relaciona as economías de escala coa dimensión óptima da 
empresa. 

X    X  X  
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2º-EEB2.1.3 - Identifica e explica as estratexias de especialización e 
diversificación 

X     X  

2º-EEB2.1.4 - Analiza as estratexias de crecemento interno e externo a 
partir de supostos concretos. 

X  X  X  X   

2º-EEB2.1.5 - Examina o papel das pequenas e das medianas empresas 
no noso país, e valora as súas estratexias e as súas formas de actuar, así 
como as súas vantaxes e os seus inconvenientes. 

 X    X  

2º-EEB2.1.6 - Describe as características e as estratexias de 
desenvolvemento da empresa multinacional, e valora a importancia da 
responsabilidade social e ambiental. 

X  X     

2º-EEB2.1.7 - Estuda o impacto da incorporación da innovación e das 
novas tecnoloxías na estratexia da empresa, e relaciónao coa capacidade 
para competir de xeito global. 

X  X   X   

2º-EEB3.1.1 - Reflexiona sobre a división técnica do traballo nun contexto 
global de interdependencia económica para valorar as súas 
consecuencias sociais. 

X X     

2º-EEB3.1.2 - Describe a estrutura organizativa, o estilo de dirección, as 
canles de información e de comunicación, o grao de participación na toma 
de decisións e a organización informal da empresa. 

X     X  

2º-EEB3.1.3 - Identifica a función de cada área de actividade da empresa 
(aprovisionamento, produción e comercialización, investimento e 
financiamento, recursos humanos e administrativa), así como as súas 
interrelacións. 

X    X  X  

2º-EEB3.1.4 - Investiga sobre a organización nas empresas do seu ámbito 
máis próximo e identifica vantaxes e inconvenientes, detecta problemas 
para solucionar, e describe propostas de mellora. 

 X X  X  X  

2º-EEB3.1.5 - Aplica os seus coñecementos a unha organización concreta, 
para detectar problemas e propor melloras. 

X  X  X   X  

2º-EEB3.1.6 - Valora a importancia dos recursos humanos nunha empresa 
e analiza diferentes maneiras de abordar a súa xestión e a súa relación 
coa motivación e a produtividade. 

 X  X   X  

2º-EEB4.1.1 - Realiza cálculos da produtividade de distintos factores e 
interpreta os resultados obtidos, coñecendo medios e alternativas de 
mellora da produtividade nunha empresa. 

X    X   

2º-EEB4.1.2 - Analiza e valora a relación entre a produtividade e os 
salarios dos/das traballadores/as. 

X  X     

2º-EEB4.1.3 - Reflexiona sobre a importancia para a sociedade e para a 
empresa da investigación e da innovación tecnolóxica en relación coa 
competitividade e o crecemento. 

X  X  X    

2º-EEB4.2.1 - Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula o 
seu beneficio ou a súa perda xerados ao longo do exercicio económico, 
aplicando razoamentos matemáticos, e interpreta os resultados. 

X    X   

2º-EEB4.2.2 - Identifica e calcula os tipos de custos, ingresos e beneficios 
dunha empresa, e represéntaos graficamente. 

X    X   

2º-EEB4.2.3 - Calcula o limiar de vendas (de rendibilidade) necesario para 
a supervivencia da empresa. 

X    X   

2º-EEB4.2.4 - Analiza os métodos custo beneficio e custo eficacia como 
instrumentos de medida e avaliación que axudan á toma de decisións. 

X     X  

2º-EEB4.3.1 - Identifica os custos que xera o almacén e resolve casos 
prácticos sobre o ciclo de inventario. 

X   X   
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2º-EEB4.3.2 - Valora as existencias en almacén mediante diferentes 
métodos 

X   X   

2º-EEB4.3.3 - Valora a relación entre o control de inventarios e a 
produtividade e a eficiencia nunha empresa. 

X     X  

2º-EEB5.1.1 - Caracteriza un mercado en función de diferentes variables 
como, por exemplo, o número de competidores e o produto vendido. 

    X  

2º-EEB5.1.2 - Identifica e adapta a cada caso concreto as estratexias e os 
enfoques de márketing. 

X X  X  X   

2º-EEB5.1.3 - Interpreta e valora estratexias de márketing, incorporando 
nesa valoración consideracións de carácter ético, social e ambiental 

X X   X  X  

2º-EEB5.1.4 - Comprende e explica as fases e as etapas da investigación 
de mercados. 

X      

2º-EEB5.1.5 - Aplica criterios e estratexias de segmentación de mercados 
en casos prácticos. 

X   X   

2º-EEB5.1.6 - Analiza e valora as oportunidades de innovación e 
transformación do márketing que xorden co desenvolvemento das 
tecnoloxías da información e da comunicación. 

X X   X   

2º-EEB5.1.7 - Describe a organización e o funcionamento do 
departamento comercial da empresa. 

X      

2º-EEB5.1.8 - Determina as necesidades da clientela en relación coas 
características dos produtos ou dos servizos ofrecidos pola empresa 

X  X   X   

2º-EEB6.1.1 - Recoñece os elementos patrimoniais e a función que teñen 
asignada. 

X    X  

2º-EEB6.1.2 - Identifica, valora e clasifica os bens, os dereitos e as obrigas 
da empresa en masas patrimoniais 

X      

2º-EEB6.1.3 - Interpreta a correspondenciaentre os investimentos e o seu 
financiamento. 

 X  X    

2º-EEB6.1.4 - Detecta posibles desaxustes no equilibrio patrimonial, na 
solvencia e no apancamento da empresa, mediante a utilización de rateos. 

X      

2º-EEB6.1.5 - Propón medidas correctoras axeitadas en caso de se 
detectar desaxustes patrimoniais ou financeiros. 

 X  X   X  

2º-EEB6.1.6 - Recoñece a importancia do dominio das operacións 
matemáticas e dos procedementos propios das ciencias sociais como 
ferramentas que facilitan a solución de problemas empresariais. 

X   X   

2º-EEB6.1.7 - Recoñece a conveniencia do equilibrio económico, 
patrimonial e financeiro da empresa. 

X    X  

2º-EEB6.1.8 - Valora a importancia da información na toma de decisións.  X  X   X  

2º-EEB6.1.9 - Calcula o resultado do exercicio económico da empresa, 
empregando os criterios de imputación aplicables. 

X   X   

2º-EEB6.1.10 - Identifica, interpreta e clasifica os elementos do resultado 
da empresa. 

X   X  X  

2º-EEB6.2.1 - Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa 
organización e a actividade que desenvolvan. 

X    X  

2º-EEB6.2.2 - Describe o funcionamento básico dos impostos que recaen 
sobre as empresas e destaca as principais diferenzas entre eles. 

X      

2º-EEB6.2.3 - Valora a achega que supón para a riqueza nacional a carga 
impositiva que soportan as empresas. 

 X    
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2º-EEB7.1.1 - Coñece e enumera os métodos estáticos (prazo de 
recuperación)e dinámicos (criterio do valor actual neto) para seleccionar e 
valorar investimentos. 

X    X  X  

2º-EEB7.1.2 - Aplica métodos estáticos (prazo de recuperación) e 
dinámicos (valor actual neto), nun suposto concreto de selección de 
alternativas de investimento para unha empresa. 

X    X   

2º-EEB7.1.3 - Explica as posibilidades de financiamento das empresas 
diferenciando o externo e o interno, a curto e a longo prazo, así como o 
custo de cada un e as implicacións na marcha da empresa. 

X      

2º-EEB7.1.4 - Analiza, nun suposto concreto de financiamento externo,as 
opcións posibles, os seus custos e as variantes de amortización. 

X  X  X  X   

2º-EEB7.1.5 - Analiza e avalía, a partir dunha necesidade concreta, as 
posibilidades que teñen as empresas de recorrer ao mercado financeiro. 

X  X  X   X  

2º-EEB7.1.6 - Valora as fontes externas e internas de financiamento da 
empresa. 

X     X  

2º-EEB7.1.7 - Analiza e expresa as opcións financieiras que mellor se 
adaptan a un caso concreto de necesidade financieira. 

X  X  X    

2º-EEB7.1.8 - Aplica os coñecementos tecnolóxicos á análise e á 
resoluciónde supostos. 

X    X   

2º-EEB7.1.9 - Identifica e describe os ciclos da actividade da empresa e 
as súas fases. 

X     X  

2º-EEB7.1.10 - Calcula, para un determinado suposto práctico, os períodos 
de maduración da empresa, e distingue as súas fases. 

X  X  X  X   

 

7. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 

7.1. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave  

As orientacións da UE insisten na necesidade da adquisición das 

competencias clave por parte da cidadanía como condición indispensable para 

lograr que os individuos alcancen un pleno desenvolvemento persoal, social e 

profesional que se axuste ás demandas dun mundo globalizado e faga posible o 

desenvolvemento económico. Así, a Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la 

que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, establece no seu artigo segundo as competencias 

clave no Sistema Educativo Español, é dicir, as capacidades para aplicar de 

forma integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, coa 
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fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de 

problemas complexos (artigo 2 do R.D. 1105/2014 por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato).  A 

materia obxecto de programación, segundo o Anexo I do Decreto 86/2015, incide 

fundamentalmente nesas competencias clave fomentando: 

• A comunicación lingüística (CLL),  mediante a interpretación, organización 

e selección de información de textos relevantes, ademais da transmisión 

de información, de datos e ideas a través argumentacións,  en diálogos 

ou exposicións tanto orais como escritas, empregando con precisión a 

terminoloxía específica en base aos coñecementos que o alumnado vai 

adquirindo ao longo do curso.  

• As competencias sociais e cívicas (CSC), fomentadas polo coñecemento 

histórico dos problemas económicos pasados e actuais e as posibles 

respostas aos mesmos.   

É habitual ver na realización de traballos grupais a asignación de 

roles estereotipados en base ao xénero. Así, por exemplo, as mulleres 

desempeñan labores de comprobación ou recompilación de información, 

mentres que os homes realizan tarefas manuais ou de cálculo. Coa fin de 

contrarrestar esta situación e promover a igualdade de xénero e a non 

discriminación por razóns culturais, físicas, intelectuais, etc., será habitual 

o intercambio de cometidos asignados a cada persoa tras unha primeira 

reunión do grupo de traballo, ademais de fomentar por parte do docente 

a creación de grupos mixtos. 

Por outra parte, impulsaranse actitudes contrarias á evasión fiscal 

e buscarase espertar conciencia sobre a importancia do pago de impostos 
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na nosa economía ou do impacto medioambiental da actividade 

económica, coa análise de material audiovisual e escrito de actualidade, 

ademais de visitas a organismos públicos. 

• A competencia de aprender a aprender (CAA) a través da proposta de 

tarefas de reflexión e investigación. Para a resolución dalgunhas destas 

tarefas fomentarase o traballo en equipo e a aprendizaxe colaborativa, de 

forma que sexa necesaria a participación de cada un dos membros que o 

conforman para a realización satisfactoria do mesmo. Isto conseguirase 

entre outras medidas co establecemento de subtarefas compartidas ou 

intercambio na metade do proceso de elaboración do traballo. 

Por outra parte, para desenvolver correctamente esta competencia 

débese favorecer a autocrítica por parte do alumnado a través da 

autoavaliación do traballo e a súa posterior reflexión. Esta deberá 

identificar os puntos positivos e negativos, así como a capacidade de 

mellora e vías para conseguila, establecéndose metas realistas e factibles 

de acordo coas propias capacidades. Nesta labor o estudante estará 

asesorado en todo momento polo docente e polo orientador do centro. 

• A competencia dixital (CD) desenvolverase ensinando as claves para a 

busca de información relevante e o seu contraste con fontes e organismos 

oficias, nacionais e internacionais, así como a súa presentación 

(numérica, simbólica ou gráfica) en formatos dixitais. Ademais 

fomentarase unha actitude crítica e un uso responsable das redes sociais 

como medios de difusión de información. 
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• A competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) a 

través de contidos e destrezas relacionadas co mundo laboral, a 

educación económica, financieira e a organización empresarial.  

• A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCCT) a través da resolución de problemas, nas que o 

alumnado teña que empregar coñecementos matemáticos para describir 

e predicir distintos fenómenos económicos. Esta competencia tamén se 

fomenta mediante a interpretación e elaboración de gráficos. 

 

Para finalizar a análise xeral da participación da materia que nos ocupa no 

desenvolvemento das competencias clave, engádese o perfil competencial da 

materia de Fundamentos de Administración e Xestión: 

COMPETENCIA CLAVE: COMUNICACIÓN LINGüÍSTICA (CCL) 

Estándares 

2º-FAX1.3.1 - Explica desde diferentes perspectivas a figura do/da emprendedor/a de negocios. 

2º-FAX1.3.4 - Expón os seus puntos de vista, mantén unha actitude proactiva e desenvolve iniciativa emprendedora. 

2º-FAX1.3.5 - Traballa en equipo mantendo unha comunicación fluída cos seus compañeiros e coas súas compañeiras para o 
desenvolvemento do proxecto de empresa. 

2º-FAXB2.1.3 - Proporciona argumentos que xustifican a elección da forma xurídica e da localización da empresa. 

2º-FAXB4.2.1 - Identifica os tipos de documentos utilizados para o intercambio de información con provedores. 

2º-FAXB4.3.1 - Identifica e aplica técnicas de negociación e comunicación. 

2º-FAXB5.1.2 - Explica as características da clientela potencial da empresa e identifica o comportamento dos competidores desta. 

2º-FAXB5.1.3 - Aplica procesos de comunicación e habilidades sociais en situacións de atención á clientela e operacións comerciais. 

2º-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. 

2º-FAXB5.3.2 - Valora e explica as canles de distribución e venda que pode utilizar a empresa. 

2º-FAXB8.2.1 - Determina e explica a viabilidade da empresa, tanto a nivel económico e financeiro como a nivel comercial e ambiental. 

2º-FAXB9.1.1 - Utiliza habilidades comunicativas e técnicas para atraer a atención na exposición pública do proxecto de empresa. 

2º-FAXB9.2.1 - Manexa ferramentas informáticas e audiovi-suais atractivas que axudan a unha difusión efectiva do proxecto. 

COMPETENCIA CLAVE: SOCIAIS E CÍVICAS (CSC) 

Estándares 

2º-FAX1.3.1 - Explica desde diferentes perspectivas a figura do/da emprendedor/a de negocios. 
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2º-FAX1.3.2 - Avalía as repercusións que supón elixir unha idea de negocio. 

2º-FAXB1.1.1 - Identifica os aspectos da innovación empresarial e explica a súa relevancia no desenvolvemento económico e na creación 
de emprego. 

2º-FAXB2.1.2 - Reflexiona sobre o papel da responsa-bilidade social corporativa, e valora a existencia dunha ética dos negocios. 

2º-FAXB2.1.3 - Proporciona argumentos que xustifican a elección da forma xurídica e da localización da empresa. 

2º-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. 

2º-FAXB3.2.2 - Valora a necesidade do cumprimento dos prazos legais para efectuar os trámites de creación dun negocio. 

2º-FAXB5.1.3 - Aplica procesos de comunicación e habilidades sociais en situacións de atención á clientela e operacións comerciais. 

2º-FAXB6.2.3 - Recoñece as obrigas administrativas do/da empresario/a ante a Seguridade Social. 

2º-FAXB7.1.6 - Analiza as obrigas contables e fiscais, e a documentación correspondente á declaración-liquidación dos impostos. 

2º-FAXB8.2.1 - Determina e explica a viabilidade da empresa, tanto a nivel económico e financeiro como a nivel comercial e ambiental. 

2º-FAXB8.3.2 - Comprende o papel dos intermediarios financeiros na actividade cotiá das empresas e na sociedade actual. 

2º-FAXB8.3.3 - Distingue o papel dos intermediarios financeiros na actividade cotiá das empresas e na sociedade actual. 

2º-FAXB8.3.4 - Valora a importancia, no mundo empresarial, de responder en prazo aos compromisos de pagamento adquiridos. 

COMPETENCIA CLAVE: APRENDER A APRENDER (CAA) 

Estándares 

2º-FAX1.3.2 - Avalía as repercusións que supón elixir unha idea de negocio. 

2º-FAX1.3.3 - Analiza as vantaxes e os inconvenientes de propostas de ideas de negocio rea-lizables. 

2º-FAXB1.1.2 - Recoñece experiencias de innovación empresarial e analiza os elementos de risco que levan aparelladas. 

2º-FAXB1.2.2 - Realiza unha análise do mercado e da competencia para a idea de negocio seleccionada. 

2º-FAXB2.1.5 - Realiza unha previsión dos recursos necesarios para o desenvolvemento do proxecto de empresa. 

2º-FAXB4.1.1 - Deseña un plan de aprovisionamento da empresa. 

2º-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. 

2º-FAXB4.3.2 - Recoñece as etapas nun proceso de negociación de condicións de aprovisionamento. 

2º-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. 

2º-FAXB6.2.1 - Analiza e aplica para a empresa as formalidades e as modalidades documentais de contratación. 

2º-FAXB7.1.1 - Opera cos elementos patrimoniais da empresa, valora a metodoloxía contable e explica o papel dos libros contables. 

2º-FAXB8.1.1 - Elabora un plan de investimentos da empresa, que inclúa o activo non corrente e o corrente. 

2º-FAXB8.3.1 - Valora as fontes de financiamento, así como o custo do financiamento e as axudas financieiras e subvencións. 

COMPETENCIA CLAVE: DIXITAL (CD) 

Estándares 

2º-FAXB1.1.3 - Valora a importancia da tecnoloxía e de internet como factores clave de innovación e relaciona a innovación coa 
internacionalización da empresa. 

2º-FAXB1.2.2 - Realiza unha análise do mercado e da competencia para a idea de negocio seleccionada. 

2º-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. 
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2º-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. 

2º-FAXB3.2.1 - Interpreta e sabe realizar os trámites fiscais, laborais, de Seguridade Social e outros para a posta en marcha. 

2º-FAXB4.1.1 - Deseña un plan de aprovisionamento da empresa. 

2º-FAXB4.1.2 - Aplica métodos de valoración de existencias. 

2º-FAXB4.2.1 - Identifica os tipos de documentos utilizados para o intercambio de información con provedores. 

2º-FAXB4.2.2 - Utiliza diferentes fontes para a procura de provedores en liña e offline. 

2º-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. 

2º-FAXB5.1.3 - Aplica procesos de comunicación e habilidades sociais en situacións de atención á clientela e operacións comerciais. 

2º-FAXB5.1.4 - Realiza unha previsión de vendas a curto e a medio prazo, manexando a folla de cálculo. 

2º-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. 

2º-FAXB6.1.1 - Avalía as necesidades da empresa, e analiza e describe os postos de traballo. 

2º-FAXB6.2.1 - Analiza e aplica para a empresa as formalidades e as modalidades documentais de contratación. 

2º-FAXB6.2.2 - Identifica as subvencións e os incentivos á contratación. 

2º-FAXB6.2.4 - Analiza os documentos do proceso de retribución e cotización do persoal e de xustificación do pagamento. 

2º-FAXB7.1.1 - Opera cos elementos patrimoniais da empresa, valora a metodoloxía contable e explica o papel dos libros contables. 

2º-FAXB7.1.2 - Analiza e representa os principais feitos contables da empresa. 

2º-FAXB7.1.3 - Identifica o concepto de amortización e procede ao seu rexistro contable. 

2º-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. 

2º-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. 

2º-FAXB7.1.6 - Analiza as obrigas contables e fiscais, e a documentación correspondente á declaración-liquidación dos impostos. 

2º-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. 

2º-FAXB8.1.2 - Analiza e selecciona as fontes de financiamento da empresa. 

2º-FAXB8.2.2 - Aplica métodos de selección de investimentos e analiza os investimentos necesarios para a posta en marcha. 

2º-FAXB8.2.3 - Elabora estados de previsión de tesouraría e explica alternativas para a resolución de problemas puntuais de tesouraría. 

2º-FAXB8.3.1 - Valora as fontes de financiamento, así como o custo do financiamento e as axudas financieiras e subvencións. 

2º-FAXB8.3.2 - Comprende o papel dos intermediarios financeiros na actividade cotiá das empresas e na sociedade actual. 

2º-FAXB8.3.3 - Distingue o papel dos intermediarios financeiros na actividade cotiá das empresas e na sociedade actual. 

2º-FAXB9.1.1 - Utiliza habilidades comunicativas e técnicas para atraer a atención na exposición pública do proxecto de empresa. 

COMPETENCIA CLAVE: SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE) 

Estándares 

2º-FAX1.3.1 - Explica desde diferentes perspectivas a figura do/da emprendedor/a de negocios. 

2º-FAX1.3.2 - Avalía as repercusións que supón elixir unha idea de negocio. 

2º-FAX1.3.3 - Analiza as vantaxes e os inconvenientes de propostas de ideas de negocio rea-lizables. 
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2º-FAX1.3.4 - Expón os seus puntos de vista, mantén unha actitude proactiva e desenvolve iniciativa emprendedora. 

2º-FAX1.3.5 - Traballa en equipo mantendo unha comunicación fluída cos seus compañeiros e coas súas compañeiras para o 
desenvolvemento do proxecto de empresa. 

2º-FAXB1.1.1 - Identifica os aspectos da innovación empresarial e explica a súa relevancia no desenvolvemento económico e na creación 
de emprego. 

2º-FAXB1.1.2 - Recoñece experiencias de innovación empresarial e analiza os elementos de risco que levan aparelladas. 

2º-FAXB1.1.3 - Valora a importancia da tecnoloxía e de internet como factores clave de innovación e relaciona a innovación coa 
internacionalización da empresa. 

2º-FAXB1.2.1 - Analiza o sector empresarial onde se desenvolve a idea de negocio. 

2º-FAXB1.2.2 - Realiza unha análise do mercado e da competencia para a idea de negocio seleccionada. 

2º-FAXB2.1.1 - Recoñece os obxectivos e os fins da empresa, e relaciónaos coa súa organización. 

2º-FAXB2.1.2 - Reflexiona sobre o papel da responsa-bilidade social corporativa, e valora a existencia dunha ética dos negocios. 

2º-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. 

2º-FAXB2.1.5 - Realiza unha previsión dos recursos necesarios para o desenvolvemento do proxecto de empresa. 

2º-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. 

2º-FAXB4.3.1 - Identifica e aplica técnicas de negociación e comunicación. 

2º-FAXB4.3.2 - Recoñece as etapas nun proceso de negociación de condicións de aprovisionamento. 

2º-FAXB5.1.1 - Analiza o proceso de comercialización dos produtos ou servizos da empresa. 

2º-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. 

2º-FAXB5.3.2 - Valora e explica as canles de distribución e venda que pode utilizar a empresa. 

2º-FAXB6.1.1 - Avalía as necesidades da empresa, e analiza e describe os postos de traballo. 

2º-FAXB6.1.2 - Identifica as fontes de recrutamento, así como as fases do proceso de selección de persoal. 

2º-FAXB6.2.3 - Recoñece as obrigas administrativas do/da empresario/a ante a Seguridade Social. 

2º-FAXB7.1.2 - Analiza e representa os principais feitos contables da empresa. 

2º-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. 

2º-FAXB8.1.1 - Elabora un plan de investimentos da empresa, que inclúa o activo non corrente e o corrente. 

2º-FAXB8.1.3 - Recoñece as necesidades de financiamento da empresa. 

2º-FAXB8.2.1 - Determina e explica a viabilidade da empresa, tanto a nivel económico e financeiro como a nivel comercial e ambiental. 

2º-FAXB8.2.2 - Aplica métodos de selección de investimentos e analiza os investimentos necesarios para a posta en marcha. 

2º-FAXB8.3.4 - Valora a importancia, no mundo empresarial, de responder en prazo aos compromisos de pagamento adquiridos. 

2º-FAXB9.1.1 - Utiliza habilidades comunicativas e técnicas para atraer a atención na exposición pública do proxecto de empresa. 

COMPETENCIA CLAVE: MATEMÁTICA E EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT) 

Estándares 

2º-FAX1.3.3 - Analiza as vantaxes e os inconvenientes de propostas de ideas de negocio rea-lizables. 

2º-FAXB1.2.1 - Analiza o sector empresarial onde se desenvolve a idea de negocio. 

2º-FAXB2.1.1 - Recoñece os obxectivos e os fins da empresa, e relaciónaos coa súa organización. 
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2º-FAXB2.1.3 - Proporciona argumentos que xustifican a elección da forma xurídica e da localización da empresa. 

2º-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. 

2º-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. 

2º-FAXB4.1.1 - Deseña un plan de aprovisionamento da empresa. 

2º-FAXB4.1.2 - Aplica métodos de valoración de existencias. 

2º-FAXB4.2.1 - Identifica os tipos de documentos utilizados para o intercambio de información con provedores. 

2º-FAXB4.2.2 - Utiliza diferentes fontes para a procura de provedores en liña e offline. 

2º-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. 

2º-FAXB4.3.2 - Recoñece as etapas nun proceso de negociación de condicións de aprovisionamento. 

2º-FAXB5.1.1 - Analiza o proceso de comercialización dos produtos ou servizos da empresa. 

2º-FAXB5.1.2 - Explica as características da clientela potencial da empresa e identifica o comportamento dos competidores desta. 

2º-FAXB5.1.3 - Aplica procesos de comunicación e habilidades sociais en situacións de atención á clientela e operacións comerciais. 

2º-FAXB5.1.4 - Realiza unha previsión de vendas a curto e a medio prazo, manexando a folla de cálculo. 

2º-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. 

2º-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. 

2º-FAXB5.3.2 - Valora e explica as canles de distribución e venda que pode utilizar a empresa. 

2º-FAXB6.1.1 - Avalía as necesidades da empresa, e analiza e describe os postos de traballo. 

2º-FAXB6.1.2 - Identifica as fontes de recrutamento, así como as fases do proceso de selección de persoal. 

2º-FAXB6.2.1 - Analiza e aplica para a empresa as formalidades e as modalidades documentais de contratación. 

2º-FAXB6.2.2 - Identifica as subvencións e os incentivos á contratación. 

2º-FAXB6.2.4 - Analiza os documentos do proceso de retribución e cotización do persoal e de xustificación do pagamento. 

2º-FAXB7.1.1 - Opera cos elementos patrimoniais da empresa, valora a metodoloxía contable e explica o papel dos libros contables. 

2º-FAXB7.1.2 - Analiza e representa os principais feitos contables da empresa. 

2º-FAXB7.1.3 - Identifica o concepto de amortización e procede ao seu rexistro contable. 

2º-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. 

2º-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. 

2º-FAXB7.1.6 - Analiza as obrigas contables e fiscais, e a documentación correspondente á declaración-liquidación dos impostos. 

2º-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. 

2º-FAXB8.1.1 - Elabora un plan de investimentos da empresa, que inclúa o activo non corrente e o corrente. 

2º-FAXB8.1.2 - Analiza e selecciona as fontes de financiamento da empresa. 

2º-FAXB8.2.2 - Aplica métodos de selección de investimentos e analiza os investimentos necesarios para a posta en marcha. 

2º-FAXB8.2.3 - Elabora estados de previsión de tesouraría e explica alternativas para a resolución de problemas puntuais de tesouraría. 

2º-FAXB8.3.1 - Valora as fontes de financiamento, así como o custo do financiamento e as axudas financieiras e subvencións. 
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2º-FAXB8.3.2 - Comprende o papel dos intermediarios financeiros na actividade cotiá das empresas e na sociedade actual. 

2º-FAXB8.3.3 - Distingue o papel dos intermediarios financeiros na actividade cotiá das empresas e na sociedade actual. 

2º-FAXB9.2.1 - Manexa ferramentas informáticas e audiovi-suais atractivas que axudan a unha difusión efectiva do proxecto. 

 

7.2. Concreción dos obxectivos  

No artigo 26 do Decreto 86/2015 detállanse os obxectivos específicos 

da etapa educativa do Bacharelato, ou o que é o mesmo, logros que o 

estudante debe alcanzar ao finalizar de cada etapa, como resultado das 

experiencias de ensino-aprendizaxe (artigo 2 do Real Decreto 1105/2014).  A 

materia de Fundamentos de Administración e Xestión, tal e como se recolle no 

Anexo I do Decreto 86/2015, debe 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 
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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. 

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. 
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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. 

Quedando fóra de tratamento nesta materia os obxectivos da etapa: n), ñ) e o) 

do correspondente decreto. 

7.3. Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior 

A materia de Economía cursada no primeiro ano de bacharelato céntrase 

na teoría económica, mentres que a materia de Fundamentos de Administración 

e Xestión, que neste punto se esta a programar, esta centrada no ámbito da 

empresa, polo que non hai unha vinculación directa entre ambas materias. 

A pesar disto, se se considera relevante para a comprensión dos contidos 

da Fundamentos de Administración e Xestión, algunha das aprendizaxes de 

Economía de 1º de bacharelato, as primeiras sesións de cada unidade 

dedicaranse a facer un repaso destas aprendizaxes, independentemente de que 

fosen adquiridas ou non no curso 20/21, polo que non supoñerán un prexuízo 

para o alumnado que no curso actual esta a cursar á materia de Fundamentos. 

7.4. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: 

temporalización, grao mínimo de consecución e procedementos e 

instrumentos de avaliación   

Criterio de 
avaliación 

Estándares 
Indicador mínimo 
de logro 

T 1 
 
 

T 2 
 
 

T 3 
 
 

CRITERIOS  PARA A  
CUALIFICACIÓN 

C.C. 
Instrumentos e procedementos 

de avaliación 

Bloque 1: Innovación empresarial. A idea de negocio: o proxecto de empresa 

FAX-B1.1 

2º-FAXB1.1.1 - Identifica 
os aspectos da innovación 
empresarial e explica a 
súa relevancia no 
desenvolvemento 

Identifica os 
aspectos da 
innovación 
empresarial 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 

CSC 
CSIEE 
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económico e na creación 
de emprego. 
 
Peso: 1.75% 
 

exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

FAX-B1.1 

2º-FAXB1.1.2 - Recoñece 
experiencias de innovación 
empresarial e analiza os 
elementos de risco que 
levan aparelladas. 
 
Peso: 1.75% 
 

Recoñece 
experiencias de 
innovación 
empresarial 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSIEE 
CAA 

FAX-B1.1 

2º-FAXB1.1.3 - Valora a 
importancia da tecnoloxía 
e de internet como factores 
clave de innovación e 
relaciona a innovación coa 
internacionalización da 
empresa. 
 
Peso: 1.75% 
 

Valora a 
importancia da 
tecnoloxía e de 
internet como 
factores clave de 
innovación 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CD 
CSIEE 

FAX-B1.2 

2º-FAXB1.2.1 - Analiza o 
sector empresarial onde se 
desenvolve a idea de 
negocio. 
 
Peso: 1.75% 
 

Analiza o sector 
empresarial 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CMCT 
CSIEE 

FAX-B1.2 

2º-FAXB1.2.2 - Realiza 
unha análise do mercado e 
da competencia para a 
idea de negocio 
seleccionada. 
 
Peso: 1.75% 
 

Realiza unha 
análise do 
mercado e da 
competencia 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSIEE 
CAA 
CD 

FAX-B1.3 

2º-FAX1.3.1 - Explica 
desde diferentes 
perspectivas a figura do/da 
emprendedor/a de 
negocios. 
 
Peso: 1.75% 
 

Explica desde 
diferentes 
perspectivas a 
figura do/da 
emprendedor/a 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CCL 
CSIEE 
CSC 

FAX-B1.3 

2º-FAX1.3.2 - Avalía as 
repercusións que supón 
elixir unha idea de 
negocio. 
 
Peso: 1.75% 
 

Avalía as 
repercusións que 
supón elixir unha 
idea de negocio 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSIEE 
CSC 
CAA 

FAX-B1.3 

2º-FAX1.3.3 - Analiza as 
vantaxes e os 
inconvenientes de 
propostas de ideas de 

Analiza propostas 
de ideas de 
negocio rea-
lizables. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

CAA 
CSIEE 
CMCT 
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negocio rea-lizables. 
 
Peso: 1.75% 
 

INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

FAX-B1.3 

2º-FAX1.3.4 - Expón os 
seus puntos de vista, 
mantén unha actitude 
proactiva e desenvolve 
iniciativa emprendedora. 
 
Peso: 1.75% 
 

Desenvolve 
iniciativa 
emprendedora. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSIEE 
CCL 

FAX-B1.3 

2º-FAX1.3.5 - Traballa en 
equipo mantendo unha 
comunicación fluída cos 
seus compañeiros e coas 
súas compañeiras para o 
desenvolvemento do 
proxecto de empresa. 
 
Peso: 1.75% 
 

Traballa en equipo X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CCL 
CSIEE 

Bloque 2: A organización interna da empresa. Forma xurídica e recursos 

FAX-B2.1 

2º-FAXB2.1.1 - Recoñece 
os obxectivos e os fins da 
empresa, e relaciónaos 
coa súa organización. 
 
Peso: 1.75% 
 

Recoñece os 
obxectivos e os 
fins da empresa 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSIEE 
CMCT 

FAX-B2.1 

2º-FAXB2.1.2 - Reflexiona 
sobre o papel da 
responsa-bilidade social 
corporativa, e valora a 
existencia dunha ética dos 
negocios. 
 
Peso: 1.75% 
 

Reflexiona sobre o 
papel da responsa-
bilidade social 
corporativa 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSC 
CSIEE 

FAX-B2.1 

2º-FAXB2.1.3 - 
Proporciona argumentos 
que xustifican a elección 
da forma xurídica e da 
localización da empresa. 
 
Peso: 1.75% 
 

Proporciona 
argumentos que 
xustifican a 
elección da forma 
xurídica 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CCL 
CSC 
CMCT 

FAX-B2.1 

2º-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. 
 
Peso: 1.75% 
 

Interpreta a 
información que 
proporciona o 
organigrama dunha 
empresa 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSIEE 
CMCT 
CD 



177 
 

FAX-B2.1 

2º-FAXB2.1.5 - Realiza 
unha previsión dos 
recursos necesarios para o 
desenvolvemento do 
proxecto de empresa. 
 
Peso: 1.75% 
 

Realiza unha 
previsión para o 
desenvolvemento 
do proxecto de 
empresa. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSIEE 
CAA 

Bloque 3: Documentación e trámites para a posta en marcha da empresa 

FAX-B3.1 

2º-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. 
 
Peso: 1.75% 
 

Identifica os 
diferentes trámites 
legais necesarios 
para a posta en 
marcha dun 
negocio 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSC 
CMCT 
CD 
CSIEE 

FAX-B3.2 

2º-FAXB3.2.1 - Interpreta e 
sabe realizar os trámites 
fiscais, laborais, de 
Seguridade Social e outros 
para a posta en marcha. 
 
Peso: 1.75% 
 

Interpreta e sabe 
realizar os trámites 
fiscais, laborais, de 
Seguridade Social 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CD 

FAX-B3.2 

2º-FAXB3.2.2 - Valora a 
necesidade do 
cumprimento dos prazos 
legais para efectuar os 
trámites de creación dun 
negocio. 
 
Peso: 1.75% 
 

Valora a 
necesidade do 
cumprimento dos 
prazos legais  

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSC 

Bloque 4: O plan de aprovisionamento 

FAX-B4.1 

2º-FAXB4.1.1 - Deseña un 
plan de aprovisionamento 
da empresa. 
 
Peso: 1.75% 
 

Deseña un plan de 
aprovisionamento 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CAA 
CMCT 
CD 

FAX-B4.1 

2º-FAXB4.1.2 - Aplica 
métodos de valoración de 
existencias. 
 
Peso: 1.75% 
 

Aplica métodos de 
valoración de 
existencias 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CMCT 
CD 

FAX-B4.2 

2º-FAXB4.2.1 - Identifica 
os tipos de documentos 
utilizados para o 
intercambio de información 

Identifica os tipos 
de documentos 
utilizados con 
provedores  

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

CCL 
CMCT 
CD 
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con provedores. 
 
Peso: 1.75% 
 

INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

FAX-B4.2 

2º-FAXB4.2.2 - Utiliza 
diferentes fontes para a 
procura de provedores en 
liña e offline. 
 
Peso: 1.75% 
 

Utiliza diferentes 
fontes para a 
procura de 
provedores 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CD 
CMCT 

FAX-B4.2 

2º-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. 
 
Peso: 1.75% 
 

Relaciona e 
compara as ofertas 
de provedores 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CAA 
CD 
CMCT 

FAX-B4.3 

2º-FAXB4.3.1 - Identifica e 
aplica técnicas de 
negociación e 
comunicación. 
 
Peso: 1.75% 
 

Identifica e aplica 
técnicas de 
negociación e 
comunicación. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CCL 
CSIEE 

FAX-B4.3 

2º-FAXB4.3.2 - Recoñece 
as etapas nun proceso de 
negociación de condicións 
de aprovisionamento. 
 
Peso: 1.75% 
 

Recoñece as 
etapas nun 
proceso de 
negociación de 
aprovisionamento 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CAA 
CSIEE 
CMCT 

Bloque 5: Xestión comercial e márketing na empresa 

FAX-B5.1 

2º-FAXB5.1.1 - Analiza o 
proceso de 
comercialización dos 
produtos ou servizos da 
empresa. 
 
Peso: 1.75% 
 

Analiza o proceso 
de 
comercialización d
a empresa 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSIEE 
CMCT 

FAX-B5.1 

2º-FAXB5.1.2 - Explica as 
características da clientela 
potencial da empresa e 
identifica o comportamento 
dos competidores desta. 
 
Peso: 1.75% 
 

Explica as 
características da 
clientela potencial 
da empresa e dos 
competidores 
desta 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CCL 
CMCT 

FAX-B5.1 
2º-FAXB5.1.3 - Aplica 
procesos de comunicación 
e habilidades sociais en 

Aplica procesos de 
comunicación e 
habilidades sociais 

 X  
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

CCL 
CSC 
CMCT 
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situacións de atención á 
clientela e operacións 
comerciais. 
 
Peso: 1.75% 
 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CD 

FAX-B5.1 

2º-FAXB5.1.4 - Realiza 
unha previsión de vendas 
a curto e a medio prazo, 
manexando a folla de 
cálculo. 
 
Peso: 1.75% 
 

Realiza unha 
previsión de 
vendas 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CD 
CMCT 

FAX-B5.2 

2º-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. 
 
Peso: 1.75% 
 

Reflexiona sobre 
as estratexias de 
prezos 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CAA 
CMCT 
CSIEE 

FAX-B5.3 

2º-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. 
 
Peso: 1.75% 
 

Elabora un plan de 
medios onde se 
describan as 
accións de 
promoción e 
publicidade 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CCL 
CCEC 
CMCT 
CD 

FAX-B5.3 

2º-FAXB5.3.2 - Valora e 
explica as canles de 
distribución e venda que 
pode utilizar a empresa. 
 
Peso: 1.75% 
 

Valora e explica as 
canles de 
distribución e 
venda 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSIEE 
CCL 
CMCT 

Bloque 6: Xestión dos recursos humanos 

FAX-B6.1 

2º-FAXB6.1.1 - Avalía as 
necesidades da empresa, 
e analiza e describe os 
postos de traballo. 
 
Peso: 1.75% 
 

Avalía as 
necesidades da 
empresa e 
describe os postos 
de traballo 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSIEE 
CMCT 
CD 

FAX-B6.1 

2º-FAXB6.1.2 - Identifica 
as fontes de recrutamento, 
así como as fases do 
proceso de selección de 
persoal. 

Identifica as fontes 
de recrutamento 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 

CSIEE 
CMCT 
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Peso: 1.75% 
 

exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

FAX-B6.2 

2º-FAXB6.2.1 - Analiza e 
aplica para a empresa as 
formalidades e as 
modalidades documentais 
de contratación. 
 
Peso: 1.75% 
 

Analiza e aplica 
para a empresa as 
formalidades e os 
documentos 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CAA 
CMCT 
CD 

FAX-B6.2 

2º-FAXB6.2.2 - Identifica 
as subvencións e os 
incentivos á contratación. 
 
Peso: 1.75% 
 

Identifica as 
subvencións e os 
incentivos á 
contratación. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CMCT 
CD 

FAX-B6.2 

2º-FAXB6.2.3 - Recoñece 
as obrigas administrativas 
do/da empresario/a ante a 
Seguridade Social. 
 
Peso: 1.75% 
 

Recoñece as 
obrigas 
administrativas 
do/da empresario/a 
ante a Seguridade 
Socia 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSC 
CSIEE 

FAX-B6.2 

2º-FAXB6.2.4 - Analiza os 
documentos do proceso de 
retribución e cotización do 
persoal e de xustificación 
do pagamento. 
 
Peso: 1.75% 
 

Analiza os 
documentos do 
proceso de 
retribución e 
cotización do 
persoal 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CMCT 
CD 

Bloque 7: Xestión da contabilidade da empresa 

FAX-B7.1 

2º-FAXB7.1.1 - Opera cos 
elementos patrimoniais da 
empresa, valora a 
metodoloxía contable e 
explica o papel dos libros 
contables. 
 
Peso: 1.75% 
 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CAA 
CMCT 
CD 

FAX-B7.1 

2º-FAXB7.1.2 - Analiza e 
representa os principais 
feitos contables da 
empresa. 
 
Peso: 1.75% 
 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSIEE 
CD 
CMCT 

FAX-B7.1 

2º-FAXB7.1.3 - Identifica o 
concepto de amortización 
e procede ao seu rexistro 
contable. 
 
Peso: 1.75% 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 

CD 
CMCT 
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 obxectiva. 

FAX-B7.1 

2º-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. 
 
Peso: 1.75% 
 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CMCT 
CD 
CSIEE 

FAX-B7.1 

2º-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. 
 
Peso: 1.75% 
 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CMCT 
CD 

FAX-B7.1 

2º-FAXB7.1.6 - Analiza as 
obrigas contables e fiscais, 
e a documentación 
correspondente á 
declaración-liquidación dos 
impostos. 
 
Peso: 1.75% 
 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSC 
CMCT 
CD 

FAX-B7.1 

2º-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. 
 
Peso: 1.75% 
 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CD 
CMCT 

Bloque 8: Investimento e xestión financieira. Viabilidade da empresa 

FAX-B8.1 

2º-FAXB8.1.1 - Elabora un 
plan de investimentos da 
empresa, que inclúa o 
activo non corrente e o 
corrente. 
 
Peso: 1.75% 
 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSIEE 
CAA 
CMCT 

FAX-B8.1 

2º-FAXB8.1.2 - Analiza e 
selecciona as fontes de 
financiamento da empresa. 
 
Peso: 1.75% 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 

CMCT 
CD 
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 exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

FAX-B8.1 

2º-FAXB8.1.3 - Recoñece 
as necesidades de 
financiamento da empresa. 
 
Peso: 1.75% 
 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSIEE 

FAX-B8.2 

2º-FAXB8.2.1 - Determina 
e explica a viabilidade da 
empresa, tanto a nivel 
económico e financeiro 
como a nivel comercial e 
ambiental. 
 
Peso: 1.75% 
 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSIEE 
CSC 
CCL 

FAX-B8.2 

2º-FAXB8.2.2 - Aplica 
métodos de selección de 
investimentos e analiza os 
investimentos necesarios 
para a posta en marcha. 
 
Peso: 1.75% 
 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSIEE 
CMCT 
CD 

FAX-B8.2 

2º-FAXB8.2.3 - Elabora 
estados de previsión de 
tesouraría e explica 
alternativas para a 
resolución de problemas 
puntuais de tesouraría. 
 
Peso: 1.75% 
 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CD 
CMCT 

FAX-B8.3 

2º-FAXB8.3.1 - Valora as 
fontes de financiamento, 
así como o custo do 
financiamento e as axudas 
financieiras e subvencións. 
 
Peso: 1.75% 
 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CAA 
CMCT 
CD 

FAX-B8.3 

2º-FAXB8.3.2 - Comprende 
o papel dos intermediarios 
financeiros na actividade 
cotiá das empresas e na 
sociedade actual. 
 
Peso: 1.75% 
 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSC 
CMCT 
CD 

FAX-B8.3 

2º-FAXB8.3.3 - Distingue o 
papel dos intermediarios 
financeiros na actividade 
cotiá das empresas e na 
sociedade actual. 
 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 

CSC 
CMCT 
CD 
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Peso: 1.75% 
 

obxectiva. 

FAX-B8.3 

2º-FAXB8.3.4 - Valora a 
importancia, no mundo 
empresarial, de responder 
en prazo aos compromisos 
de pagamento adquiridos. 
 
Peso: 1.75% 
 

   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CSC 
CSIEE 

Bloque 9: Presentación da idea de negocio 

FAX-B9.1 

2º-FAXB9.1.1 - Utiliza 
habilidades comunicativas 
e técnicas para atraer a 
atención na exposición 
pública do proxecto de 
empresa. 
 
Peso: 1.75% 
 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CCL 
CD 
CSIEE 

FAX-B9.2 

2º-FAXB9.2.1 - Manexa 
ferramentas informáticas e 
audiovi-suais atractivas 
que axudan a unha 
difusión efectiva do 
proxecto. 
 
Peso: 1.75% 
 

 X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba 
obxectiva. 

CD 
CCL 
CMCT 

 

7.5. Concrecións metodolóxicas 

Enténdese por metodoloxía o conxunto de estratexias, procedementos e 

accións organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e 

reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos 

obxectivos do quinto apartado deste documento (artigo 2 do Real Decreto 

1105/2014).  

Os modelos didácticos empregados deberán ter un carácter provisional, 

adaptándose ás necesidades dos estudantes, tanto nunha mesma aula como ao 

longo do tempo. Por isto, e coa fin última de chegar á maior cantidade de 

alumnado posible, empregaranse varios métodos de ensinanza 

simultaneamente ao longo de todas as unidades. 
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Por un lado, farase uso dunha metodoloxía maxistral expositiva, que 

como docente permita pautar mellor o tempo das primeiras sesións de cada 

unidade e ao mesmo tempo posibilite traballar contidos con estudantes que non 

teñan ningunha base sobre a materia ou ben esta sexa mínima. Nas unidades 

que teñan un contido máis matemático, combinarase un método expositivo cun 

método demostrativo que permita amosar con exercicios resoltos a aplicación 

práctica dos contidos teóricos que se expoñen de forma verbal. Con isto 

perséguese poder adaptarse a aqueles estudantes que teñen un aprendizaxe e 

unha memoria máis visual. 

Sen embargo, os dous métodos anteriores teñen importantes limitacións 

que se deben superar se se quere conseguir unha aprendizaxe real, como son 

a pasividade do alumnado, a inexistencia de “feedback” alumno-profesor e a 

pouca atención á diversidade que implican. Por isto é preciso ampliar a 

metodoloxía docente seguida usando unha máis activa e participativa, 

buscando unha mellor asimilación do contido, autoavaliación por parte do 

estudante e mellora da súa autoestima, o aprendizaxe proba-error e aprender 

facendo, reflexión dos contidos e vinculación da aula e do seu entorno. Isto é o 

que se pretende, buscando en todo momento que o alumnado propoña cuestións 

de actualidade sobre os temas expostos, actividades con respostas abertas que 

dean lugar a diferentes interpretacións e a unha aprendizaxe mais autónoma.  

Así mesmo, nas empresas é habitual a realización de tarefas de forma 

colectiva, polo que é indispensable que aprendan a traballar en equipo, 

desenvolver un pensamento crítico e un espírito de mellora constante. Para ilo, 

as actividades individuais, válidas para valorar o progreso na aprendizaxe 

persoal, complementaranse con outras por parellas ou equipos, coas que se 
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traballen actitudes colaborativas e grupais, nas que se se poidan abrir debates 

que permitan desenvolver a capacidade de opinión do alumnado. 

Débese superar unha formación baseada en moitas ocasións en 

coñecementos abstractos e buscar unha formación práctica, que inclúa 

exemplificacións, relacións de contidos ou unha verdadeira significación do 

material presentado, de forma que sexa aplicable á vida real e que ao mesmo 

tempo interese ao alumnado. Isto pódese alcanzar, entre outras vías, coa 

visualización de documentais, lectura de prensa ou entrevistas a persoas do 

entorno do estudante. 

7.6. Materiais e recursos didácticos 

• Libro de texto: “Fundamentos de Administración e Xestión”, Ed. 

McGrawHill, ISBN: 9788448612405 

• Apuntes e actividades elaboradas ou propostas polos profesores do 

departamento. 

• Ordenadores dos estudantes e do profesor. Internet. 

• Taboleiro dixital. 

• Plataforma virtual e aplicación Webex. 

• Prensa escrita. 

• Dossier de actividades de ampliación ou reforzo, segundo o caso. 

7.7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción 

O proceso de avaliación estará dividido en varias etapas segundo o 

momento do tempo no que nos encontremos, para avaliar coa maior cantidade 

de información posible o proceso de aprendizaxe dos estudantes:  
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• Avaliación procesual ao longo de todo o curso para levar a cabo un 

control permanente da aprendizaxe do alumnado e facer as correccións 

pertinentes no caso de que esta non sexa a desexada. Con esta finalidade 

propóñense actividades de aula (resolución de exercicios e problemas). 

• Avaliación final, empregando probas obxectivas, para coñecer os 

resultados ao finalizar o trimestre e o curso e que complementará a 

avaliación procesual. 

Tendo en conta isto, na seguinte táboa establécense os criterios de cualificación: 

Avaliación Convocatoria ordinaria  Convocatoria extraordinaria 

Procesual 30% - 

Final 70% 100% 

 

Cualificación de cada avaliación: a nota da avaliación será a media 

ponderada, segundo as porcentaxes da táboa anterior, da proba escrita final e 

das actividades avaliables desenvolvidas na clase. Para superar a avaliación a 

nota media debe ser igual ou superior a 5 puntos sobre 10 . 

Cualificación global da materia: a nota final da materia será a media 

aritmética das notas das tres avaliacións (sen redondeo). A nota final do curso, 

para superar a materia, debe ser igual ou superior a 5 puntos sobre 10 (sen 

redondeo).  

O alumnado que non acade o 5 na nota media deberá recuperar as 

avaliacións suspensas no mes de maio mediante unha proba escrita. No caso 

de non superar a materia na convocatoria ordinaria de maio, terá a opción de 

aprobala na proba extraordinaria do mes de xuño. 
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Tanto a proba escrita de maio como a de xuño poderá constar de 

preguntas de teoría, cuestións e problemas, e será valorada sobre 10 puntos, 

tendo o estudante que obter unha cualificación igual ou superior a 5 puntos para 

superar a mesma. 

No caso de que se detecte que algún alumno ou alumna está a copiar nun 

exame, retiraráselle dito exame e a súa puntuación será de 0.  

Por acordo de centro, en tódalas probas escritas, tanto da avaliación 

procesual como final, das convocatorias ordinarias ou extraordinarias, a 

corrección ortográfica terá un peso do 10% da proba. 

O sistema anteriormente descrito manterase nun ensino presencial. En 

caso de que unha parte do trimestre transcorra de xeito non presencial:  

• A avaliación procesual farase a través de entregas de tarefas 

empregando a plataforma virtual, tal e como se veu desenvolvendo ao 

longo do ensino presencial. 

• A avaliación final que se realiza mediante probas obxectivas 

pospoñerase ata que se retomen as clases presenciais, co fin de evitar o 

maior prexuízo para aquel alumnado que teña dificultades ou problemas 

técnicos (de conexión, uso de dispositivos compartidos, etc) ou de 

destrezas virtuais. 

Só nos casos en que a non presencialidade afecte de forma íntegra 

a un trimestre, ou durante o transcurso presencial da avaliación non se 

realizará ningunha proba obxectiva, a avaliación final se realizaría de 

xeito telemático, a través de probas realizadas na plataforma virtual. 
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7.8. Organización das actividades de seguimento, de recuperación e de 

avaliación das materias pendentes 

No curso vixente 2021/2022 non existe alumnado nesta situación. 

7.9. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se 

poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados  

Ao inicio de curso farase unha proba escrita que servirá para valorar os 

conceptos previos dos estudantes sobre a materia, ademais de ser un indicador 

da diversidade a tratar na aula. Os resultados desta proba só se terán en conta 

a efectos de adecuar o nivel de partida do proceso de ensino-aprendizaxe á 

realidade de cada grupo e, en consecuencia, non afectará ás cualificacións dos 

alumnos/as.  

En función dos resultados desta proba adaptaranse as actividades 

propostas nas unidades didácticas e as tarefas finais propostas para cada 

avaliación. 

7.10. Medidas de atención á diversidade 

A equidade é esencial se se pretende unha educación de calidade 

orientada ao éxito de todos. Todo docente, sexa cal sexa a materia que imparta, 

debe perseguir a boa evolución de todos os estudantes da súa clase, incluíndo 

polo tanto ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

A atención á diversidade busca que a intervención educativa se adapte 

ás diferenzas individuais do alumnado (valores, cultura, estilos e ritmos de 

aprendizaxe, motivacións, capacidades, coñecementos previos, etc.). Con esta 

finalidade no Decreto 229/2011, de 7 de diciembre, que regula la atención a la 

diversidad del alumnado en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
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Galicia donde se imparten las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica de 

Educación 2/2006, 03 de mayo, prevense unha serie de medidas ordinarias 

(artigo 8), que teñen por finalidade facilitar a adecuación do currículo ao contexto 

sociocultural dos centros educativos e ás características dos estudantes, pero 

sen una alteración significativa dos seus obxectivos, contidos e criterios de 

avaliación, sendo aplicables nesta materia:  

• Adecuación da organización e xestión da aula. 

• Adecuación das programacións didácticas. 

• Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, 

titoría entre iguales, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a 

inclusión. 

• Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 

• Programas de recuperación. 

Como docente, ése responsable da aplicación das medidas xenerais que 

se deseñen para cada un dos estudantes con necesidade de apoio educativo, 

pero, tamén dependerá dun mesmo o adoptar as medidas necesarias para 

orientar a este alumnado na propia clase, sendo responsables de dirixir a súa 

aprendizaxe e ofrecerlles os apoios que necesiten. 

Para isto, ademais de ter os obxectivos claramente especificados en cada 

sesión, hai que partir dos coñecementos previos de cada estudante, de aí a 

importancia da avaliación inicial. Ademais, ao inicio de cada sesión farase un 

breve recordatorio do visto para comprobar posibles erros de comprensión e o 

grao de asimilación dos contidos, realizando as correccións oportunas no menor 

tempo posible. 
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Coa fin de desenvolver actitudes e valores desexables, e tendo en conta 

as medidas ordinarias citadas anteriormente, en cada unidade didáctica 

preséntase a oportunidade de facer tarefas por parellas, por  equipos ou de 

forma conxunta por toda a clase. Na aprendizaxe cooperativa foméntase a 

colaboración, pois cada estudante é responsable da súa aprendizaxe individual 

e da dos demais membros do grupo, aumentando tamén o seu coñecemento da 

tarefa e a comprensión dos contidos abordados, ao tempo que se fomenta o 

respecto cara á diversidade e a tolerancia, ao valorar outras opinións distintas 

das propias a través da interacción con outros estudantes ou desenvolvéndose 

habilidades de traballo en equipo. 

A pesar da natureza grupal das actividades, o seguimento durante a súa 

realización realízase a título individual, podendo asesorar a cada estudante de 

forma separada segundo as súas dificultades no seu proceso de aprendizaxe.  

Como docente, ao empregar diferentes modelos didácticos (expositivo, 

demostrativo, aprender facendo…) podemos adaptarnos ás necesidades dun 

maior número de alumnado. 

Búscase tamén propoñer actividades o máis variadas posible e con 

diferentes graos de dificultade co obxectivo de ser intelectualmente 

desafiantes e motivadoras  para todos os estudantes.  

Tamén se contempla a posibilidade de proporcionar ao alumnado que 

teña maiores dificultades un dossier de actividades de apoio que reforce a 

asimilación e compresión dos contidos desta programación. Este dossier conterá 

actividades de reforzo que se realizarán paralelamente ás tratadas na aula, 

pero sendo máis graduais, partindo dun menor nivel ata chegar ao alcanzado 
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polo resto de estudantes. Con este material extra preténdese conseguir unha 

aprendizaxe máis progresiva e supervisada en todo momento polo docente, 

podendo detectar cal é a dificultade concreta que presenta o estudante e que 

impide a comprensión do tema. 

Este dossier tamén se adaptará para aqueles estudantes que vaian máis 

adiantados na materia, propoñéndolle actividades de ampliación. A finalidade 

deste dossier non é dar unha formación diferente ao resto de estudantes, senón 

propoñer actividades que poidan resultarlle máis estimulantes e evitar así a 

perda de interese pola materia. 

O docente debe estar en continua comunicación cos outros 

profesores do centro, especialmente con aqueles que cursen materias 

vinculadas á propia. Isto permitiralle un maior control sobre a aprendizaxe do 

alumnado e propoñer actividades en común para evitar a monotonía e a 

repetición entre materias. Tamén é fundamental que estea en permanente 

contacto co orientador do centro para supervisar os materiais ofrecidos ao 

alumnado e asesorar a nosa labor docente. 

7.11. Concreción dos elementos transversais  

O artigo 4.1 do Decreto 86/2015 establece os elementos transversais que 

deben traballarse en todas as materias: Comprensión lectora (CL), Expresión 

oral e escrita (EOE), Comunicación audiovisual (CA), Tecnoloxías da 

información e da comunicación (TIC), e Emprendemento (EMP). 

Co convencemento de que a lectura é un factor primordial no proceso 

global de aprendizaxe, dedicaremos tempo a ela na materia sempre que sexa 

posible. Tratarase de favorecer o desenvolvemento da comprensión lectora e a 
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expresión oral e escrita mediante a lectura e análise de textos económicos, 

contrastando información de distintas fontes, e mediante a lectura dos 

enunciados de problemas integrados en contextos diversos.  

A comunicación audiovisual e o manexo das TIC basearase na integración 

de documentos audiovisuais, que complementen as explicacións da aula e das 

tecnoloxías da información e a comunicación como un recurso máis no día a día. 

Orientaremos ao alumando no uso de procesadores de texto, follas de cálculo, 

aplicacións para presentacións, correo electrónico e procuras de información na 

rede. Neste sentido, contemplamos estes obxectivos e tipos de actividades: 

Obxectivos 

Acadar habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información 

Empregar recursos audiovisuais diversos (ordenador, proxector, tablets, internet…) e 

diversidade de formatos para a elaboración e presentación de contidos 

Potenciar a motivación do alumnado e o seu afán de coñecemento das tecnoloxías da 

información e a comunicación 

Actividades 

Elaboración e presentación de informes e traballos en formatos dixitais 

Internet como fonte de información. 

Resolución de actividades en soporte audiovisual. 

Visualización de fragmentos de documentais. 

 

A continuación amósase en táboas de xeito pormenorizado a concreción 

de elementos transversais por estándar de aprendizaxe para esta materia: 

 ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Estándares CL EOE CA TIC EMP 

2º-FAXB1.1.1 - Identifica os aspectos da innovación empresarial e explica 
a súa relevancia no desenvolvemento económico e na creación de 
emprego. 

 X   X 

2º-FAXB1.1.2 - Recoñece experiencias de innovación empresarial e 
analiza os elementos de risco que levan aparelladas. 

  X  X 

2º-FAXB1.1.3 - Valora a importancia da tecnoloxía e de internet como 
factores clave de innovación e relaciona a innovación coa 
internacionalización da empresa. 

   X X 
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2º-FAXB1.2.1 - Analiza o sector empresarial onde se desenvolve a idea de 
negocio. 

X    X 

2º-FAXB1.2.2 - Realiza unha análise do mercado e da competencia para a 
idea de negocio seleccionada. 

  X X X 

2º-FAX1.3.1 - Explica desde diferentes perspectivas a figura do/da 
emprendedor/a de negocios. 

X X   X 

2º-FAX1.3.2 - Avalía as repercusións que supón elixir unha idea de 
negocio. 

 X X  X 

2º-FAX1.3.3 - Analiza as vantaxes e os inconvenientes de propostas de 
ideas de negocio rea-lizables. 

X  X  X 

2º-FAX1.3.4 - Expón os seus puntos de vista, mantén unha actitude 
proactiva e desenvolve iniciativa emprendedora. 

X    X 

2º-FAX1.3.5 - Traballa en equipo mantendo unha comunicación fluída cos 
seus compañeiros e coas súas compañeiras para o desenvolvemento do 
proxecto de empresa. 

X    X 

2º-FAXB2.1.1 - Recoñece os obxectivos e os fins da empresa, e 
relaciónaos coa súa organización. 

X    X 

2º-FAXB2.1.2 - Reflexiona sobre o papel da responsa-bilidade social 
corporativa, e valora a existencia dunha ética dos negocios. 

 X   X 

2º-FAXB2.1.3 - Proporciona argumentos que xustifican a elección da forma 
xurídica e da localización da empresa. 

X X    

2º-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. 

X   X X 

2º-FAXB2.1.5 - Realiza unha previsión dos recursos necesarios para o 
desenvolvemento do proxecto de empresa. 

  X  X 

2º-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. 

X X  X X 

2º-FAXB3.2.1 - Interpreta e sabe realizar os trámites fiscais, laborais, de 
Seguridade Social e outros para a posta en marcha. 

   X  

2º-FAXB3.2.2 - Valora a necesidade do cumprimento dos prazos legais 
para efectuar os trámites de creación dun negocio. 

 X    

2º-FAXB4.1.1 - Deseña un plan de aprovisionamento da empresa. X  X X  

2º-FAXB4.1.2 - Aplica métodos de valoración de existencias. X   X  

2º-FAXB4.2.1 - Identifica os tipos de documentos utilizados para o 
intercambio de información con provedores. 

X   X  

2º-FAXB4.2.2 - Utiliza diferentes fontes para a procura de provedores en 
liña e offline. 

X   X  

2º-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. 

X  X X  

2º-FAXB4.3.1 - Identifica e aplica técnicas de negociación e comunicación. X    X 

2º-FAXB4.3.2 - Recoñece as etapas nun proceso de negociación de 
condicións de aprovisionamento. 

X  X  X 

2º-FAXB5.1.1 - Analiza o proceso de comercialización dos produtos ou 
servizos da empresa. 

X    X 
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2º-FAXB5.1.2 - Explica as características da clientela potencial da empresa 
e identifica o comportamento dos competidores desta. 

X     

2º-FAXB5.1.3 - Aplica procesos de comunicación e habilidades sociais en 
situacións de atención á clientela e operacións comerciais. 

X X  X  

2º-FAXB5.1.4 - Realiza unha previsión de vendas a curto e a medio prazo, 
manexando a folla de cálculo. 

X   X  

2º-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. 

X  X  X 

2º-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. 

X   X  

2º-FAXB5.3.2 - Valora e explica as canles de distribución e venda que pode 
utilizar a empresa. 

X    X 

2º-FAXB6.1.1 - Avalía as necesidades da empresa, e analiza e describe os 
postos de traballo. 

X   X X 

2º-FAXB6.1.2 - Identifica as fontes de recrutamento, así como as fases do 
proceso de selección de persoal. 

X    X 

2º-FAXB6.2.1 - Analiza e aplica para a empresa as formalidades e as 
modalidades documentais de contratación. 

X  X X  

2º-FAXB6.2.2 - Identifica as subvencións e os incentivos á contratación. X   X  

2º-FAXB6.2.3 - Recoñece as obrigas administrativas do/da empresario/a 
ante a Seguridade Social. 

 X   X 

2º-FAXB6.2.4 - Analiza os documentos do proceso de retribución e 
cotización do persoal e de xustificación do pagamento. 

X   X  

2º-FAXB7.1.1 - Opera cos elementos patrimoniais da empresa, valora a 
metodoloxía contable e explica o papel dos libros contables. 

X  X X  

2º-FAXB7.1.2 - Analiza e representa os principais feitos contables da 
empresa. 

X   X X 

2º-FAXB7.1.3 - Identifica o concepto de amortización e procede ao seu 
rexistro contable. 

X   X  

2º-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. 

X   X X 

2º-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. 

X   X  

2º-FAXB7.1.6 - Analiza as obrigas contables e fiscais, e a documentación 
correspondente á declaración-liquidación dos impostos. 

X X  X  

2º-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. 

X   X  

2º-FAXB8.1.1 - Elabora un plan de investimentos da empresa, que inclúa 
o activo non corrente e o corrente. 

X  X  X 

2º-FAXB8.1.2 - Analiza e selecciona as fontes de financiamento da 
empresa. 

X   X  

2º-FAXB8.1.3 - Recoñece as necesidades de financiamento da empresa.     X 

2º-FAXB8.2.1 - Determina e explica a viabilidade da empresa, tanto a nivel X X   X 
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económico e financeiro como a nivel comercial e ambiental. 

2º-FAXB8.2.2 - Aplica métodos de selección de investimentos e analiza os 
investimentos necesarios para a posta en marcha. 

X   X X 

2º-FAXB8.2.3 - Elabora estados de previsión de tesouraría e explica 
alternativas para a resolución de problemas puntuais de tesouraría. 

X   X  

2º-FAXB8.3.1 - Valora as fontes de financiamento, así como o custo do 
financiamento e as axudas financieiras e subvencións. 

X  X X  

2º-FAXB8.3.2 - Comprende o papel dos intermediarios financeiros na 
actividade cotiá das empresas e na sociedade actual. 

X X  X  

2º-FAXB8.3.3 - Distingue o papel dos intermediarios financeiros na 
actividade cotiá das empresas e na sociedade actual. 

X X  X  

2º-FAXB8.3.4 - Valora a importancia, no mundo empresarial, de responder 
en prazo aos compromisos de pagamento adquiridos. 

 X   X 

2º-FAXB9.1.1 - Utiliza habilidades comunicativas e técnicas para atraer a 
atención na exposición pública do proxecto de empresa. 

X   X X 

2º-FAXB9.2.1 - Manexa ferramentas informáticas e audiovi-suais 
atractivas que axudan a unha difusión efectiva do proxecto. 

X     

 

 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

O proceso de avaliación non só se limita ao alumnado. Tamén é preciso 

se queremos mellorar a práctica docente que o propio profesor sexa obxecto 

de avaliación. En base aos resultados obtidos, debe examinar a súa 

metodoloxía e realizar nela os cambios que sexan necesarios para favorecer as 

condicións que faciliten a todos e cada un dos seus alumnos unha aprendizaxe 

significativa. A isto faise referencia no artigo 33.4 do Decreto 86/2015, ao 

establecer que o profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como 

os procesos de ensino e a súa propia práctica docente, para o que establecerán 

indicadores de logro nas programacións didácticas. 

De cara a avaliar o proceso de ensino e a práctica docente ao longo do 

curso, de ser posible ao rematar cada unidade didáctica ou como moi tarde ao 

finalizar o trimestre, iremos respondendo aos seguintes indicadores de logro 

recollidos na rúbrica seguinte, de forma que se a resposta a algún/s 
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enunciado/s é “non”, deberá ser obxecto de actuación inmediata, para decidir, a 

partir dos resultados, propostas de mellora cara as seguintes unidades.  

Aspectos a avaliar 

Grao de 

cumprimento Observacións 

si non ás veces 

Desenvolvéronse as unidades didácticas segundo a 

temporalización programada.  

    

Traballáronse todos os contidos programados.     

A falta de asistencia do alumnado supuxo un problema 

no cumprimento da programación. 

    

Cumpriuse a temporalización de actividades 

programadas para cada sesión e unidade. 

    

As actividades propostas ao alumnado foron suficientes 

para que asimilaran os contidos. 

    

Os materiais e recursos didácticos empregáronse 

segundo o programado. 

    

Os materiais e recursos didácticos facilitaron a 

asimilación de contidos ao alumnado. 

    

Adecuáronse as actividades, materiais e recursos 

didácticos aos alumnos con NEE. 

    

Adecuáronse as actividades e contidos aos 

coñecementos previos observados na avaliación inicial. 

    

Ningún estudante tivo unha nota insuficiente para superar 

a avaliación. 

    

Presentáronse reclamacións ás notas.     
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Dáse información individualizada ao estudante dos 

progresos e dificultades atopadas 

    

Proporciónase ao alumnado rúbricas de avaliación para 

que saiban como e de que se lles vai avaliar. 

    

Adecuación dos diferentes instrumentos empregados na 

avaliación de cada estándar ao programado. 

    

A metodoloxía adecúase ás necesidades do alumnado e 

ás esixencias dos contidos traballados. 

    

A/s actividade/s complementaria/s levouse a cabo 

segundo o programado. 

    

 

O proceso de autoavaliación completarase coa análise dos resultados 

académicos do alumnado e a súa opinión coa realización dunha enquisa ao 

finalizar o curso académico. 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

En conxunto co resto de membros da comunidade educativa, 

participaremos nas actividades que se organicen no centro con motivo das 

conmemoracións establecidas no artigo 8 da Orde do 25 de xuño de 2020 pola 

que se aproba o calendario escolar para o curso 2010/22 nos centros docentes 

sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia, asi como 

actividades propostas polos demais departamentos. 

Ademais, de conformidade co establecido no artigo 26.2 da Lei 2/2014, do 

14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, 

transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, para favorecer a visibilidade 

e integrar de forma transversal a diversidade afectivo-sexual, os centros 
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docentes sostidos con fondos públicos realizarán actividades específicas 

próximas ás datas de celebracións internacionais relacionadas co 

recoñecemento efectivo do dereito destas persoas. 

Dada a situación excepcional de este ano motivada pola COVID-19, aínda 

que os docentes integrantes do departamento de Economía colaborarán nas 

actividades mencionadas nos parágrafos anteriores, así como calquera outra 

que se propoña a nivel de centro, deciden na primeira reunión de departamento 

do curso que non levará a cabo ningunha actividade complementaria ou 

extraescolar propia do seu departamento, ao non poder garantirse as medidas 

de seguridade impostas pola consellería para os centros educativos. 

 

10. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

Tal e como se detalla no apartado sétimo deste documento, analizamos 

periodicamente o cumprimento da programación mediante o documento de 

seguimento da mesma, pero esta análise débese completar ao finalizar cada 

avaliación co estudo dos resultados académicos por grupos para propoñer 

medidas de reforzo se fosen necesarias. Ademais, tamén pode aportar 

información a comparación dos resultados académicos acadados polo alumnado 

na materia obxecto de programación cos obtidos nas demais materias, ao estar 

intimamente relacionada a outras ciencias sociais e científicas. 

A opinión do alumnado terase sempre en conta e será recollida de xeito 

escrito ao finalizar o curso nunha enquisa de valoración, de forma que se poidan 

incorporar as achegas do alumnado á programación do ano vindeiro. 
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ANEXO I: MARCO LEXISLATIVO 

A presente programación réxese por unha serie de normas que regulan 

os apartados deste documento. Entre elas pódense mencionar as que seguen: 

  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (L.O.E.) e Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad de Educativa 

(L.O.M.C.E.). Segundo o establecido na súa disposición final quinta (calendario 

de implantación), dedúcese que as modificacións introducidas no currículo, 

obxectivos, promoción e avaliacións no cuarto curso da ESO quedan totalmente 

implantadas dende o curso escolar 2016/17 e no primeiro curso de Bacharelato 

dende o curso escolar 2015/16. 

A partir do Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, e segundo o establecido no seu artigo 3 e no artigo 31 do Estatuto 

de Autonomía de Galicia, corresponderalle á Consellería de Educación o 

establecemento do currículo no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, 
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quedando recollido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o 

currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia; sendo ambas normativas de obrigado cumprimento na 

elaboración deste documento. Tamén se tivo en conta a Orde do 15 de xullo de 

2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración 

autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación 

secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta, 

no relativo a materia de Educación Financieira impartida en 2º de E.S.O. 

O índice seguido ao elaborar este documento foi o establecido pola 

Resolución do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a 

implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 

86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato 

nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, que no seu artigo 

24.3 enumera os elementos mínimos dunha programación didáctica. 

No referente ao contexto e ao centro tívose en conta o estipulado no 

Decreto 324/1996, de 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico 

dos institutos de educación secundaria, ao ir dirixida esta programación a un 

centro de dita categoría. 

Á hora de elaborar os puntos referidos ás competencias clave e ao 

sistema de avaliación, ademais do Decreto 86/2015, anteriormente citado, 

seguiuse a Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 

de la educación primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
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Para a secuenciación das unidades tívose presente a Orde do 19 de maio 

de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos 

centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de 

Galicia,. ademais da Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións 

para o desenvolvemento do Decreto 324/1996, polo que se aproba o 

regulamento orgánico dos institutos de Educación Secundaria e se establece a 

súa organización e funcionamento, que establece no seu artigo 71.a) que a 

duración mínima de cada período lectivo será de 50 minutos. Por último, para 

elaborar este documento, seguiuse o establecido no Decreto 79/2010, do 20 de 

maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. 

Tamén se tivo en conta o Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-

19 nos centros de ensinanza non universitaria de Galicia para o curso 2021-2022 

para a realización das modificacións dalgúns aspectos obxecto de programación, 

adaptándoas ao escenario actual de COVID-19. 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-210521-0001_gl.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-210521-0001_gl.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-210521-0001_gl.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-210521-0001_gl.pdf

