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INTRODUCIÓN 

 

A administraci6n e un proceso consistente nas actividades de 

planeamento, organización, execución e control, desempeñadas para 

determinar e alcanzar os obxectivos sinalados co uso de recursos produtivos. 

Como ciencia trata de planificar e organizar as relacións entre as funcións, os 

niveis e as actividades, coa finalidade de lograr a máxima eficiencia dentro dos 

plans e os obxectivos sinalados pola empresa. 

 

Por xestión entendemos a realización de dilixencias enfocadas a obtención 

dalgún beneficio, empregando os recursos activos da empresa para o logro dos 

obxectivos Tratase, xa que logo, de estimular entre o alumnado as destrezas 

e as habilidades que permitan p6r en marcha e manter un proxecto empresarial 

a través do estudo das variables que determinan a súa viabilidade.  

 

Constitúe obxecto de estudo desta materia o conxunto de areas e funcións 

nas que se divide a actividade da empresa, tanto no nivel de 

planificación e definici6n de obxectivos como no nivel de xestión diaria dos 

recursos e as actividades da empresa que permitan alcanzar o obxectivo 

de consolidación dun proxecto empresarial, todo isto enmarcado dentro da 

idea de fomentar o espírito emprendedor na educación secundaria. 

 

Prestase especial atención ao desenvolvemento da creatividade e o espírito 

de innovación  para  resolver  situacións  en  diferentes  ámbitos,  así  como  

a relevancia  de  valorar e  percibir o  erro  de  xeito  positivo.  Incentivase  

a elaboración de reflexións persoais e a toma de decisi6ns fundamentadas, 

con independencia do resultado final, promovese o traballo en equipo, 

mantendo unha comunicación fluída entre as persoas autoras do proxecto 

compartido, e dáselle  un  especial  impulso  a  utilización  de  ferramentas  

informáticas  e audiovisuais que axuden a difusión efectiva do proxecto. 
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Serán desenvolvidas as capacidades e as habilidades propias da 

competencia clave do sentido da iniciativa e o espírito emprendedor, 

ademais de outras vinculadas coa comunicación  lingüística,  a 

competencia matemática e as competencias  básicas en  ciencia  e 

tecnoloxía,  a  competencia  dixital,  as competencias sociais e cívicas, e a 

de aprender a aprender. 

 

 

A materia estruturase en nove bloques: "Innovación empresarial. A 

idea de negocio: o proxecto de empresa", "A organización interna da 

empresa. Forma xurídica e recursos", "Documentación e trámites para 

a posta en marcha da empresa", "0 plan de aprovisionamento", "Xestión 

comercial e marketing na empresa",  "Xestión dos recursos humanos",  

"Xestión da contabilidade da empresa.  Investimento  e  xesti6n  

financeira",  "Viabilidade  da  empresa"  e "Presentación da idea de 

negocio". 

 

 

 

CONTRIBUCION DA MATERIA A ADQUISICION DAS COMPETENCIAS 

BASICAS 

 

Competencia lingüística (CCL): A materia esixira dos alumnos/as que 

utilicen 

as diversas formas da linguaxe como instrumento de comunicaci6n 

oral e escrita. Os alumnos e as alumnas veranse obrigados a expresar 

pensamentos, a xerar ideas, formarse xuízos críticos, a dialogar, a 

organizar a información (tanto a propia como a xerada por outros). Así 

mesmo, a materia prestase a que os alumnos/as desenvolvan as 

capacidades lingüísticas orais, expoñendo as   ideas,   presentando   

proxectos   e   produtos,   promocionándoos   e relacionándose cos 

potenciais clientes e provedores. 
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Competencia matemática e competencias basicas en ciencia e 
tecnoloxía 

(CMCCT): A materia contribuirá a facilitar aos alumnos e as alumnas 

a utilización de ferramentas de calculo (especialmente no relativo aos 

custos e aos beneficios). Tamén será frecuente o use de información 

cuantitativa para poder valorar diferentes alternativas, xunto cos 

elementos e razoamentos matemáticos como ferramenta de axuda 

para resolver problemas relacionados coas situacións da vida cotiá e na 

toma de decisións o traballar directamente ca información que procede 

da redes e utilizar material didáctico xerado na mesma terán traballado 

as novas tecnoloxías 

Competencia dixital (CD): Os alumnos/as veranse obrigados a buscar, 

obter, procesar e  comunicar información  para transformala  en  

ofrecemento. A utilización  das  tecnoloxías  da  información  e  da  

comunicación  serán  un elemento imprescindible para o 

desenvolvemento da materia. Así mesmo, contribuirase ao 

desenvolvemento da capacidade dos alumnos e as alumnas para 

transformar a gran cantidade de información que as novas tecnoloxías 

poñen a nosa disposicións en coñecemento , facilitando que os 

alumnos poidan resolver problemas tanto propios como alleos: 

detectar necesidades insatisfeitas,  ofertar  produtos  novidosos  ao  

mercado,  utilizar  as  novas tecnoloxías para a promoción e as vendas 

dos produtos. A forma de prover o material didáctico° da sinatura así 

como a busca de información obrigara os alumnos a traballar a materia 

dixitalmente. 

 

Competencia para aprender a aprender (CAA) : Fomentase a 

adquisición por parte do alumnado da conciencia das propias 

capacidades, do que pode facer un por si mesmo e do que se pode 

chegar a facer coa axudas dos demais. Alumnos  que  en  ocasións  
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desconectan  dos  contidos  educativos  mais académicos  e 

tradicionais,  conseguen  contactar co sistema a través de materias 

como esta que teñen un forte carácter practico e que Iles permiten 

desenvolver a competencia persoal, que os estimula e os motiva, 

fomentando a confianza en si mesmo e o gusto por aprender. Contribúe 

tamén a que tomen conciencia de que as capacidades das persoas son 

diferentes, de que cada un ten as súas, pero todas son validas e de 

que xuntas poden chegar a producir bos resultados.  Pon de 

manifesto a posibilidade de emprender proxectos persoais, 

dividíndoos en metas alcanzables a curto, medio e longo prazo e 

vendo a necesidade de aplicar o esforzo a aprendizaxe de forma 

progresiva e realista. 

Competencia  social  e  cívica  (CSC):  A  presenza  das  

empresas  como elemento fundamental da actividade econ6mica é 

incuestionable. A través das capacidades desenvolvidas nesta materia, 

os alumnos adquiriran conciencia da importancia do papel coordinador 

das empresas, e do asociacionismo en xeral, axudándoos a comprender 

a realidade social e econ6mica do mundo en que viven.  Tamén  

aprenderan  a  asumir  responsabilidades,  a  comprender a dimensión  

miticultura  da  realidade  social  actual  e  como  a  actividade 

económica  non  pode  ser allea  a  ela.  Desenvolveran  habilidades 

sociais relativas a xesti6n de conflitos e a necesidade de negociaci6n 

presentes en calquera organización social (e a empresa non deixa de 

selo). Asumiran que a actividade  económica  e  empresarial  ten  unha  

dimensión  ética  e  unha responsabilidade social cada vez máis 

ineludibles. Así mesmo, os alumnos e as alumnas comezaran o 

exercicio da súa cidadanía achegándose ao contacto coa lexislación 

económica e laboral, ao coñecemento e exercicio dos dereitos e deberes 

dos cidadáns, partindo da dobre dimensi6n de patróns e traballadores. 
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Competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
(CSIEE): 

Esta materia axuda aos estudantes a desenvolver a confianza en si 

mesmos e a  motivación  por actuar.  Verán que todos temos ideas,  

como se poden seleccionar aquelas mais axeitadas e levalas a 

practica. Contribúe a elevar a autoestima, a autocrítica e o 

coñecemento de si mesmo. A necesidade de tomar decisións, de elixir 

can criterio propio, calculando os riscos e avaliándoos para   despois   

asumir  as   consecuencias   das   nosos   decisións,   serán 

capacidades  que  se  desenvolvan  nesta  materia. 0  desenvolvemento  

de proxectos emprendedores contribúe a que os alumnos e as 

alumnas se habitúen  a  transformar as  ideas  en  accións  

planificadas,  propoñéndose obxectivos,  planificando  e  deseñando,  

levando  a  cabo  os  proxectos  e avaliándoos finalmente. Tamén 

implica desenvolver habilidades relacionadas co liderado de proxectos, 

que inclúen a confianza nun mesmo, a empatía, o espírito de 

superación, a capacidade de organización. En suma, a capacidade de 

imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar accións ou proxectos 

individuais ou colectivos con creatividade, responsabilidade e sentido 

crítico°. 

 

Competencia  en  conciencia  e  expresión  cultural (CCEC):  

Podemos destacar que o contacto coas diferentes realidades culturais 

no mundo actual obriga as empresas a adaptar os produtos as 

diferentes sensibilidades e necesidades sociais e culturais. As 

empresas deben coñecer e respectar esas diferenzas e ofrecer 

diferentes posibilidades e alternativas que satisfagan os potenciais 

clientes. Por outro lado (logos, imaxes de marca, envases, campañas 

de publicidade) contribuirán a desenvolver as capacidades artísticas, de 

iniciativa, imaxinativas, o fomento da creatividade en suma dos nosos 

alumnos/as. 
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TEMPORALIZACIÓN 

A temporalización a meramente orientadora, posto que a lexislación 

vixente contempla que esta a unha das decisións que aínda que 

depende do departamento, tamén depende dos profesores 

responsables, os cales poden variar as liñas xerais na medida en 

que as circunstancias do curso e as necesidades dos seus alumnos así 

o xustifiquen. 

A proposta que se fai para as diferentes Unidades Didácticas é a seguinte: 

➢ Bloques 1,2, e 3 na primeira avaliación 
➢ Bloques 4,5 e 6 segunda avaliación 
➢ Bloques 7,8 e 9 Terceira avaliación 

 

 
 

 

METODOLOXIA 

 

Metodoloxía didáctica e o conxunto de estratexias, procedementos e 

accións organizadas e planificadas  polo  profesorado, de  maneira  

consciente e reflexiva,  coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do 

alumnado e o logro dos obxectivos expostos. 

En xeral, en cada unha das unidades didácticas 

seguiranse os seguintes pasos: 

- Indagar o nivel de 

coñecemento do 

alumno. 
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-  Relacionar os contidos da unidade didáctica coa actualidade.  

 Exposición teórica por parte do profesor. 

Realización de actividades practicas e lecturas por parte dos alumnos. 

Investigación  e  exposici6n  por  parte  dos  alumnos  de  actividades 

relacionadas cos conceptos da unidade. 

Visionado, se e posible, dun fragmento de película ou vídeo que ilustre os 

contidos da unidade 

 

-  Uso, de internet para ilustrar ou completar as actividades do aula 

-  Pedirase os alumnos que estean pendentes das noticias económicas 

en prensa radio e televisión e se comentaran en clase. 

Poderanse utilizar recortes de prensa de actualidades para ilustrar e 

comentar os conceptos teóricos vistos en clase. 

En consecuencia, a metodoloxía xeral do curso seguira as seguintes pautas: 

Partir  dos  coñecementos  previos,  o  que  permite  actuar  sobre  a 

diversidade tratando de xeito diferente os que se atopan en situación 

diferente. 

Interesar 6 alumno/a polo obxecto de estudo. Tratase de desenvolver no 

alumno/a unha actitude positiva ante a realidade económica, que Ile faga 

cuestionarse os problemas reais e a maneira de solucionalos.  

Facer que o alumno/a tome conciencia das séas propias ideas. 0 

proceso de aprendizaxe debe ser resultado de acadar nova información 

pero  partindo  dos  coñecementos  previos  do  alumno/a.  Poñer en 

cuestión  as  ideas  previas,  por  exemplo  confrontando  ideas  cos 

compañeiros en debates. 

Introducir   novos   conceptos   e   procedementos.   Farase   mediante 

actividades de distinto tipo: información oral, escrita, audiovisual,... E 

importante que o alumno/a sexa capaz de buscar e manexar por si 

mesmo a información que precisa. 

Recompilar e reflexionar sobre as novas ideas adquiridas, esforzándose 

por elaborar e comunicar as conclusións obtidas. 
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Relacionar a Economía con outras ciencias sociais. Para comprender os 

cambios sociais que se produciron na relación económica entre home e 

natureza necesitase vincular o estudio desta materia a outras ciencias 

como a historia, a bioloxía, a antropoloxía, a socioloxía, a ecoloxía, etc. 

Tratase de estudar a evolución do econ6mico en consonancia con 

outros campos do coñecemento científico, a vista dos problemas que 

presentan as sociedades  industriais de hoxe, dándolle un enfoque 

multidisciplinar. 

Limitar a aplicación das matemáticas e desenvolver o razoamento lóxico pois 

ao tratarse dun curso de introdución a Economía, dáse mais 

importancia  a  descrición,  interpretación  e  explicacións  da  realidade 

económica seguindo un razoamento lóxico segundo os coñecementos 

adquiridos,  que  a  resolución  de  problemas  mediante  a  linguaxe 

matemática. 

 

Metodoloxía  en situación semipresencial e a distancia. 

Ante a situación excepcional deste ano, priorizarase a metodoloxía dixital. Os 

bloques de contidos están deseñados para poder desenvolverse en clases 

ordinarias, es clases semipresenciales ou  a distancia, según se requiran as 

necesidades do momento. En situacións de semipresencialidade ou a distancia, se 

traballaría coa aula virtual entregando e recollendo material e actividades, así como  

conexión periódicas a través de plataformas de videocoferencias, para explicacións 

e dúbidas.  

A temporalización debería seguir co programado, en cada un dos casos, aínda que 

se daría máis tempo para a entrega das actividades. 

MATERIALS DIDACTICOS 

Usarase material de elaboración propia que se facilitara Os alumnos 

mediante copias ou colgándoo na aula virtual 

como libro guía de consulta o de "Fundamentos de Administración e 

Xestión" de Mc Graw Hill 
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Se é posible usarase internet para que ilustren os contidos de cada 

unidade. INFORMES: 

ANUARIOS: El Pais, El Mundo, La Voz de Galicia. 

GALICIA EN CIFRAS (varios anos). IGE. 

Varios autores. A economía galega. Informe  (varios anos). 

Fundación Caixa Galicia. 

REVISTAS: PRENSA: ACTUALIDADE ECONOMICA 5 DIAS 

ACTUALIDADE FINANCEIRA EXPANSION CONTABILIDADE E 

FINANZAS EL ECONOMISTA DIFIEIRO EL PAIS EMPRENDEDORES LA VOZ 

DE GALICIA INVERSION FARO DE VIGO 

PAXINAS WEB: 

Banco  de   España:   Entidades  de  Valores  e  Bolsa:  www.bde.es  

www.ibersecurities.es  Entidades  bancarias:  www.santanderbroker.com  

www.bbva.es Bolsa de Madrid: 

www.bsch.es www.bolsamadrid.es www.caixagalicia.es Seguridade Social 

www.caixanova.es www.seg-social.es www.cajamadrid.es Instituto 

Nacional  de  Emprego:  Comisi6n  Nacional  do  Mercado de Valores:  

www.inem.es www.cnmv.es Sindicatos: 

Información   financeira   e   bursátil:   www.ccoo.es   www.inversis.com  

www.ugt.es www.invertia.com www.ciga.es www.infobolsa.es Patronais: 

www.bolsamania.com www.cepyme.es www.expansiondirecto.com 

www.ceoe.es 

Portais Laborais: Confederación de Xoves Empresarios: 

www.canaltrabajo.com www.ceaje.es www.empleo.com Xoves 

empresarios: www.infojobs.net www.ajemad.es 

Ventanilla Única Empresarial: Instituto de Credit° Oficial: www.vue.es  

www.ico.es www.ventanillaempresarial.org Ministerio de Adms. Publicas  

Guia para a creaci6n de empresas: www.map.es 

www.creaciondempresas.com Ministerio de Educación e Ciencia  

Xunta de Galicia www.mec.es 

www.xunta.es Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais 

Tribunal Defensa Competencia www.mtas.es www.meh.es/tdc Ministerio  

de Economía Presupostos Xerais do Estado www.mineco.es  

www.igae.minhac.es Axencia Estatal da Administración Tributaria  

http://www.bde.es/
http://www.ibersecurities.es/
http://www.santanderbroker.com/
http://www.bbva.es/
http://www.bsch.es/
http://www.bolsamadrid.es/
http://www.caixanova.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.cajamadrid.es/
http://www.inem.es/
http://www.cnmv.es/
http://www.ccoo.es/
http://www.inversis.com/
http://www.ugt.es/
http://www.invertia.com/
http://www.bolsamania.com/
http://www.cepyme.es/
http://www.expansiondirecto.com/
http://www.ceoe.es/
http://www.canaltrabajo.com/
http://www.ceaje.es/
http://www.empleo.com/
http://www.infojobs.net/
http://www.ajemad.es/
http://www.vue.es/
http://www.ico.es/
http://www.ventanillaempresarial.org/
http://www.map.es/
http://www.creaciondempresas.com/
http://www.mec.es/
http://www.xunta.es/
http://www.mtas.es/
http://www.meh.es/tdc/
http://www.mineco.es/
http://www.igae.minhac.es/
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Oficina  Española  de  Patentes e  Marcas www.aeat.es www.oepm.es  

Banco Central Europeo Instituto Nacional de Estatística. www.ecb.int 

www.ine.es Banco Mundial Instituto Nacional de Consumo 

www.worldbank.org www.consumo-inc.es www.bancomundial.org 

Uni6n   de   consumidores   de   España   Organiz. Cooperación   e   o  

Desenvolvemento Económico www.uce.org www.ocde.org  

FAO Publicacións e medios de comunicación 

www.fao.org   www.emprendedores.com   Greenpeace   www.capital.es  

www.greenpeace.org www.economistadigital.com 

 
 

-  Portais e paxinas de Economía de Bacharelato www.ecobachillerato.com 

-  www.econoaula.com 

 

Materiais e recursos en situación de semipresencialidade e a distancia 

Como anteriormente se indicou, prirorizarase os recursos dixitais fronte os  de 

papel. En caso de semipresencialidad entregaráselles o material a través da aula 

virtual, pedirase as actividades tamén pola aula virtual, mantendo contacto directo 

co correo electrónico e coas conexións por videoconferencia). 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

De cara a superación da materia levarase a cabo un proceso de avaliación 

dos contidos  anteriormente  expostos  de  acordo  cos  criterios  de  

avaliación establecidos. A nota final reflectira a evolución do alumno/a ao 

longo do curso. 

Dado a peculiaridade deste modulo o alumnado fará individualmente  

sobre  as  unidades  didácticas  de  cada avaliación co traballo realizado 

dos temas dados na avaliación. 

0 plan de empresa constara das notas: unha nota será o traballo escrito 

e outra nota a exposici6n oral do traballo realizado o final de cada avaliación.  

A valoración do Plan de empresa será mediante una táboa de cotexo que 

eles coñeceran de antemán. A táboa constara de dous bloques que se 

valoraran ambos entre mal, regular, ben e moi ben. 

http://www.aeat.es/
http://www.oepm.es/
http://www.ecb.int/
http://www.ine.es/
http://www.worldbank.org/
http://www.consumo-inc.es/
http://www.uce.org/
http://www.ocde.org/
http://www.fao.org/
http://www.emprendedores.com/
http://www.greenpeace.org/
http://www.economistadigital.com/
http://www.ecobachillerato.com/
http://www.econoaula.com/


18 
 

0 primeiro bloque se divide en: calidade da presentación do P.P. e 

contidos desenvoltos. 

O Segundo  bloque se divide  en:  calidade dos  recursos 

empregados ca comunicación oral e soltura no emprego da 

comunicacións non oral.  

A valoración do Plan de empresa será un 50% da nota da avaliación. 

Tamén haberá unha ou dúas proba escrita en cada avaliación cos 

temas incluídos en dito período.  Esta proba terá un peso do 50% 

da nota da avaliación. 

 

 
As probas escritas propostas constaran de: 

 

•   Cuestións sobre conceptos teóricos e/ou cuestións tipo test. 

•   Desenvolvemento dun tema. A través da súa redacción os 

alumnos  

 deben  mostrar  os  seus  coñecementos  teóricos,  a  

facilidade  para expoñelos  de  xeito  claro,  a  claridade  e  use  

correcto  dos  termos económicos  aprendidos,  así  como  a  

posibilidade  de emitir xuízos persoais e realizar valoracións criticas. 

Tamén poderán incluír artigos de prensa  escrita  que  os  alumnos/as  

deberan  ler e despois  resumir sinalando as ideas fundamentais, así 

como contestar as preguntas que sobre os mesmos se Ile formulen.  

Ademais valorarase positivamente que os alumnos/as establezan as oportunas 

relacións cos conceptos estudados nos distintos temas do programa. 

 

•   Casos prácticos e exercicios dos que se deduza a asimilacións correcta  

 dos coñecementos teóricos, así como o desenvolvemento axeitado 

dos  

 contidos aprendidos. 

Tamén terase en conta o traballo desenvolvido polos alumnos/as ao longo do 

curso na aula. Estes aspectos serviran para subir ou baixar a nota.  

A valoración do traballo desenvolvido vire determinada por: 
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•   A realización de traballos en grupo de busca e tratamento de información  

 de carácter económico, aproveitando os recursos dispoñibles, de 

xeito  

 que se fomente o traballo en grupo e a exposici6n publica do 

traballo  

 desenvolvido. 

•   A puntual realización e/ou entrega dos exercicios, actividades e traballos  

 propostos para cada unidade didáctica. 

•   A correcta realización de exercicios tipo test ou casos prácticos que se  

 propoñan despois de cada tema impartido na aula. 

•   Lecturas obrigatorias que se proporán ao longo do curso en relación cos  

 temas desenvolvidos. 

•   Axeitado traballo de recompilacións e lectura de noticias de carácter  

 económico relacionadas cos contidos da materia. 

•   Asistencia  regular as clases e actividades complementarias, debida  

 puntualidade e participación activa na aula. 

No caso de que un  alumno/a copie por calquera medio tanto nas probas escritas 

como as tarefas, terá inmediatamente suspensa esa avaliación. 

Debido a que a materia impártese un conxunto de alumnos moi heteroxéneo os 

procedementos e instrumentos de avaliación poderán ser modificados a criterio do 

profesorado para adaptalos as dinámicas concretas de cada grupo de 

alumnado. 

Como as notas que figuran a efectos administrativos son números enteiros o 

achegamento ao numero enteiro, a alta ou a baixa, realizarase valorando o 

resto de aspectos a avaliar ademais das probas escritas, en especial o traballo na 

aula de xeito individual e en grupo. 

 
 

0 aprobado será unha nota media igual ou superior a 5 puntos sobre 10 

 

Nas probas escritas contara negativamente a presentacións inadecuada das 

probas,  o  use de  expresións ou  vocabulario  pouco adecuados ao nivel 

educativo e a materia impartida así como as faltas de ortografía. A aplicación desta 
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norma podería ter como consecuencia o suspenso da avaliación ou a materia 

segan o caso. 

As probas escritas non se repiten.  0 alumno que non asista na data e 

hora prevista polo motivo que sexa será examinado da materia no momento que 

a profesora considere adecuado para a organización do curso. Esta proba pode 

coincidir coa realización doutras. 

 

A nota do curso será a media das tres avaliacións. Se algunha delas esta 

suspensa, non se calculara a media e o alumno poderase presentar a proba 

extraordinaria  de  xuño  para  superala.  Aqueles alumnos/as que con tres 

avaliacións suspensas ou non presentadas realizaran no mes de xuño, ao 

remate do curso unha proba global sobre o conxunto da materia, que Iles 

permita recuperar a materia e que substituirá a nota media das avaliacións. 

Nos exames extraordinarios, parciais, de xuño ou setembro para recuperar 

parte ou toda a materia a nota obtida sumarase a valoración durante o curso da 

participación na aula e tarefas diarias de cada avaliación. Ponderación que será 

de un 20% da nota final. 

Excepcionalmente e en casos xustificados, se o finalizar o curso houbese algún 

alumno/a que tivese como única sinatura suspensa a economía valorarase a 

posibilidade de aprobalo para a súa posible promoción, sempre e cando a 

valoración global de todos os criterios a ter en conta se considere moi positiva. No 

mes de setembro efectuarase unha proba extraordinaria dos contidos mínimos 

específicos de todo o curso. 

Instrumentos de avaliación en semipresencialidade e a distancia 

En caso de ensino non presencial, mantemos os criterios de avaliación, mentres que  nos 

instrumentos as  probas escritas faranse online, a través da aula virtual, pudendo ser 

cambiadas estas probas pola entrega de traballos que abranguen os contidos traballados. 

Valorarase tamén a produción do alumnado da mesma maneira que en presencialidade. 

 

MEDIDAS DE ATENCION A DIVERSIDADE 

 

A lexislación contempla o tratamento especifico aos alumnos/as que polas súas 

circunstancias e/ou capacidades, así o precisen. Para elo a programaci6n 

dos diferentes contidos faise de xeito construtivo e progresivo. En todo 

caso, trataranse  de  adecuar os  contidos  as  características  e  
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capacidades do alumnado, e, en caso de precisalo, seria demandado o 

apoio do Departamento de Orientación do centro. 

 

Prestarase atención a aqueles alumnos/as que dentro do grupo destaquen 

polo seu alto nivel de asimilación, en cuxo caso proporánselle actividades de 

reforzo para aproveitar o seu potencial; ou ben, polo seu baixo nivel de 

asimilación, en cuxo caso proporánselle actividades de repaso. 

En xeral, mediante a utilización de diversas actividades de avaliación, serán 

detectadas  as  carencias  do  alumnado  e  implementaranse  as  tarefas  

e procedementos  oportunos  para  lograr  os  obxectivos.  En  cada  

unidade proporanse actividades de reforzo tales como: 

-  Esquemas conceptuais de contidos e ideas principais. 

-  Resumes dos conceptos fundamentais. 

Cuestións tipo test. 

Actividades e casos prácticos con diferentes graos de dificultade. 

CONCRECION DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS. 

Educación ao consumidor:  Nas dúas primeiras unidades analizase unha 

visión  do  consumo  como  relación  necesaria  para  a  satisfacción  das 

necesidades  humanas  e  aos  consumidores  como  axentes  económicos 

fundamentais. Na unidade 4, sobre o mercado, analizase o consumo desde 

un punto   de   vista   técnico   e   individual.   Na   unidade 8   como   variable 

macroeconómica que influirá na economía nacional e na unidade 15 analízanse 

os problemas do consumo en relacións coa pobreza. Os problemas dos países 

en  las de desenvolvemento:  Tratase de xeito  especial  na  unidade 15, 

relacionándoos cos factores que fan posibles as desigualdades.  

Educación para a igualdade de oportunidades: 0 estudio do mercado de 

factores na unidade 6 trata o tema das desigualdades desde un punto de 

vista laboral. 

 

Formación e orientación laboral: Todo o estudio da economía adentra ao 

alumnado no mundo da empresa.  Serve para que coñezan o mundo da 

produción, as empresas, os mercados e os elementos mais básicos dun 

sistema económico° ao que se incorporaran como traballadores. Educación 

ambiental: A educación medioambiental é tratada na Unidade 7, 10 e 15. Os 
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efectos  negativos  que  sofre  o  medio  natural  como  consecuencia  do 

consumismo e os métodos de produción das empresas reclaman a reflexión 

e posicionamento dos alumnos para lograr o desenvolvemento sostible. 

Ao longo da programaci6n farase alusión así mesmo aos seguintes temas 

para a educaci6n en valores fundamentalmente a través da utilización da 

prensa escrita e das actividades e lecturas que se proporán en cada unidade: 

• Educaci6n para a saúde. 

• Educación para os dereitos humanos e a paz. 

• Educación para a igualdade entre sexos. 

• Educación miticultura. 

• Educación para a convivencia. 

Debido a profusi6n ao longo do curso de valores ligados  6 diálogo° 

e o consenso   para   solucionar   os   problemas   nacionais   e   

internacionais, promovendo  actitudes  pacificas,   p6dese  dicir  que  

proporcionase  unha educación para a paz e a convivencia. 

A Economía comparte coas demais ciencias sociais un importante papel 

na formacións cívica do alumnado. Inclúense valores e actitudes de 

igualdade e solidariedade de forma constante ao longo do curso, e incídese 

na igualdade entre  homes  e  mulleres.   

Especialmente  desenvólvense  actividades  que suscitan hábitos de 

solidariedade, tales como as relacións no mercado nacional e internacional, 

os sistemas de mercado e a redistribución da renda. Así mesmo, 

enfocase con estes criterios a exposicións do papel económicos do sector 

público°, como asignador e redistribuidor da renda, corrixindo algúns dos fallos 

do mercado. 

0  coñecemento  de  diversos  problemas  económicos,  como  o  paro  e  o 

subdesenvolvemento, préstanse tamén) a transmisi6n de valores cívicos. 

No tratamento destes temas inclúense diversas actividades que poden 

fomentar hábitos  de  integraci6n  social,  participación  cívica  e  educación  

para  o desenvolvemento e para os dereitos humanos. 0 que permite afirmar 

que hai tamén unha educación para a igualdade entre os individuos e razas 

en xeral, e entre os sexos en particular. Por ultimo, salientar a nivel xeral a 

intencións de espertar o espírito crítico nos alumnos e alumnas 

ao longo do desenvolvemento da programaci6n, especialmente tomando 

como referencia o noso sistema econ6mico capitalista, as grandes 
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desigualdades que xera e as limitacións que presenta o funcionamento do 

mercado como mecanismo coordinador da actividade económica. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Dada a situación excepcional deste ano, polo covid, non se plantexan 

actividades complementarias ou extraescolares. 

 

MECANISMOS   DE   REVISION,  AVALIACION   E   MODIFICACION  DAS 

PROGRAMACIONS DIDACTICAS 

A avaliación dos aspectos recollidos nesta programación, os seus contidos 

e secuenciación, será realizada polos membros do departamento de 

economía ao longo das reunións-sesións de departamento. Terase especial 

atenci6n a valoración do desenvolvemento da actividade docente, o 

cumprimento da temporalización  prevista  e  a  consecución  dos  

obxectivos  propostos.   

A avaliación da programación servira de base para a adaptaci6n da 

metodoloxía aos diferentes requisitos de cada alumno/a e de cada grupo, 

valorando dun xeito especial as características propias do centro  

 

Así mesmo, terase en conta a  opinión  do  alumnado  no  relativo  ao  

desenvolvemento  das  clases, profundidade dos contidos, temporalización, 

cualificación... 

0 seguimento por parte do profesor do traballo diario na aula será a base 

para establecer se é preciso realizar algunha modificación a programación 

proposta, en especial a secuenciación e temporalización dos contidos a 

desenvolver. 

Para isto será preciso prestar unha especial atenci6n ao desenvolvemento 

do traballo na aula, tanto individual como en grupo que permita establecer 

as medidas  precisas  de  atención  a  diversidade,  adaptando  ao  nivel  

de coñecemento de cada alumno/a o traballo a realizar. 
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ANEXO 

Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior 

Sendo esta asignatura DE 1º curso de bacharelato, é unha materia nova que non garda 

relación con asignaturas de anos anteriores. (aínda que existe unha optativa de 4º de ESO, 

non todo o alumnado cursou a asignatura. Introdúcese o coñecemento básico da 

economía, enfoques micro y macroeconómico. Polo que non nos atopamos con ningún 

aprendizaxe non adquirido en cursos anteriores. 

De tódolos xeitos adoptando unha metodoloxía de aprendizaxe significativa, partiremos en 

cada unidade de conceptos traballados en outras aulas, ou de coñecementos previos que 

posee o alumnado. 

Ensinanza presencial, semipresencial e a distancia 

Ensinanza presencial 

Tal e como se indicou anteriormente, priorizarase o uso de material dixital, fronte o 

analóxico. Na presencialidade combínanse as explicacións maxistrais coa resolución de 

exercicios, ou cuestións relativas o contido, tanto colectivamente como individualmente. 

Entregarase todo o material utilizado na aula virtual, para que poidan contar con el todo o 

alumnado (o presencial e o que se encontre en corentena).Traballaranse exercicios, test, 

tarefas, cuestións de reflexións acerca do traballado, en función do máis adecuado en 

cada momento. 

Ensinanza semipresencial e a distancia 

En caso dunha situación que nos leve a un confinamento ou unha situación de 

semipresencialidade, intentarase que o cambio sexa o mínimo posible. En canto a 

metodoloxía e o material, as explicacións e a realización dalgúns exercicios realizaranse 

por videoconferencia. O material seguirase entregando a través da aula virtual. Da mesma 

maneira pediranse a realización de diferentes tarefas a través da aula virtual, usando os 

foros e o correo para aclaracións e resolución de dúbidas. 

As probas de avaliación, intentaranse que se fagan presencialmente. De non ser posible 

esta situación, realizarase a través da aula virtual, podendo en este caso mudar a proba 

escrita pola realización e entrega dun traballo.  

Os criterios de cualificación, manteranse tal e como se definiron nesta programación. 

 

 

 

 

 


