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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1.- Introdución 

O espíritu emprendedor é un concepto que abrangue valores persoais tales como a creatividade e a disposición positiva para a 

innovación e o cambio, a confianza en si mesmo, a motivación de logro, o liderado, a ceptación de fracaso e as actitudes de 

cooperación e traballo en equipo. O emprendemento é algo inherente as persoas na súa vida persoal e laboral, a innovación, o 

mundo globalizado e cambiante ao que se enfrontan ainda que non todas teñan un proxecto empresarial propio. 

Formar persoas capaces de asumir riscos, ser innovadores, con capacidades de negociación e pensamento propios é un dos retos 

desta materia.Inclúense aspectos tanto teóricos como prácticos que axudan ao coñecemento das actividades e necesidades das 

persoas emprendedoras de xeito que lles permita facerse cargo do seu camino persoal de formación e da toma de decisión clave 

da súa vida, da creación dun negocio, ou como innovadores de unha organización. 

A finalidade desta materia é formar futuros emprendedores, fomentar o   espíritu emprendedor e a cultura económica e financieira 

dos alumnos para afrontar os retos persoais dunha sociedade en permanente cambio.Tamén contribúe a reducir o desemprego e 

a exclusión social mellorando polo tanto a competitividade e o progreso económico. 

A estructura da materia consta de tres bloques: “Proxecto de empresa” donde os retos son a iniciativa emprendedora, as ideas de 

negocio, e as áreas e funcións da empresa co obxecto de por en marcha a idea de negocio xerada con anterioridade. “Finanzas” 

onde se analizan as alternativas que ten a empresa para elixir a súa forma xurídica, as fontes de financiamento do seu proxecto, 

as obrigas fiscais, ou  a súa viabilidade.O último bloque “Autonomía persoal, liderado e innovación” está centrado na consecución 

das destrezas persoais asociadas a iniciativa emprendedora facendo fincapé nas relacións laboráis, na prevención de riscos 

laboráis ou mesmo na carreira profesional. 

Esta materia contribúe o desenvolvemento das competencias de iniciativa e espíritu emprendedor, de comunicación lingüística e 

matemática, de ciencia e tecnoloxía, dixital, sociais e cívicas e a competencia de aprender a aprender. 
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1.2.- Contextualización  

A presente programación desenvolverase no “IES Ricardo Mella”, un centro educativo de titularidade pública situado nos arredores 

da cidade de Vigo, dependente da Conselleria de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. 

Neste centro impártense ensinanzas de ESO (en réxime ordinario e de adultos), Bacharelato, Fp Básica e Ciclos Formativos das 

familias de Administración, Electrónica e Sanitaria. 

Según os datos do propio centro podemos decir que o IES acolle un alumnado de orixe urbana, (ainda que non céntrica), de estratos 

sociais medios e baixos. A maioría do alumnado de ESO procede dos centros adscritos, ainda que tamén atopamos algúns que 

proceden doutros centros. 

No ámbito familiar sabemos que os país/nais do noso alumnado ten estudos primarios na sua totalidade e unha boa parte 

secundarios e mesmo superiores, traballan ambos proxenitores fora xeralmente,  

Concluimos que a maior parte petence á clase media, manifestan que teñen conexión dixital, pero non participan en actividades 

culturais de forma maioritaria. 

A programación didáctica da asignatura  Introdución á Actividade Emprendedora e Empresarial, incluída  na LOMCE, (Real Decreto 

1105/2014, de 26 de decembro,  polo que se establece o  currículo  básico do Ensino Secundario Obrigatorio) aparece no segundo 

ciclo da ESO como optativa. 

Esta programación está feita coa lexislación seguinte: 

- Lei orgánica 2/2006 de 3 de maio de Educación 

- Lei orgánica 8/2016 de 9 de decembro de Mellora da Calidade Educativa 

- Decreto 86/2015 de 25 Xuño do currículo de enseñanza secundaria obrigatoria da Comunidade Autónoma de Galicia. 

- Orde de 15 de xullo de 2015 na que se establece a configuración de materias de libre configuración autonómica. 
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- Instrucións de 30 de xullo de 2020 sobre os procedementos e instrumentos de avaliación que permitan determinar o nivel 

competencial acadado polo alumnado adecuándoas o ensino presencial e non presencial. 

-  

2. OBXECTIVOS XERAIS 

A Educacón Secundaria Obligatoria contribuirá a desenvolver no alumnado  as capacidades que lles permitan : 

1.- Coñecer os seus dereitos no respecto aos demais e asumir responsablemente os seus deberes, practicar a tolerancia, a 

cooperación e a solidariedade. Afianzarse no diálogo dos dereitos humanos e na igualdade de trato entre homes e mulleres como 

valores dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

2.- Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo, traballo individual e traballo en equipo como condición para unha 

realización eficaz das tarefas de aprendizaxe como medio de desenvolvemento persoal. 

3.- Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades. Rexeitar a discriminación por razón de 

sexo, raza ou calquera outra condición, asi como estereotipos que supoñan discriminación por razón de xénero ou manifestacións 

de violencia contra a muller. 

4.- Fortalecer capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais, resolver pacíficamente 

conflictos, rexeitar a violencia, evitar prexuizos  e comportamentos sexistas. 

5.- Desenrolar destrezas básicas utilizando fontes de información con sentido crítico, e utilizar as TICs como instrumento de 

formación. 

6.- Desenvolver o espíritu emprendedor a confianza nun mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal, a capacidade 

de aprender a aprender, planificar, tomar decisións, asumir responsabilidades..etc 

7.- Expresarse con corrección oral e por escrito nas linguas da comunidade e iniciarse na lectura propia da materia. 

8.- Identificar as características dun proxecto de empresa e os elementos que a constitúen.(clientes, proveedores, producción, 

comercialización,..) 
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9.-  Describir o proxecto de empresa relacionándoo co seu sector coa súa estructura organizativa, coas funcions de cada 

departamento…etc 

10.- Transmitir información entre as distintas áreas na empresa aplicando técnicas de comunicación e negociación utilizando medios 

telemáticos e presenciais. 

11.- Crear materiais de difusión e publicidade aplicando as regras básicas de marketing, publicidade e promoción de vendas. 

12.- Recompilar datos sobre apoios a creación de empresas tanto a nivel autonómico, nacional ou europeo que poideran axustarse 

ao proxecto seleccionado. 

13.- Distinguir as diferentes formas xurídicas nas súas diferenzas básicas, por exemplo  no que se refire ao capital ou a 

responsabilidade. 

14.- Enumerar as administración públicas que teñen que ver coa creación e funcionamento do proxecto de empresa escollido. 

15.- Determinar os investimentos necesarios para a posta en marcha dunha empresa facendo distinción das principais partidas 

16.- Buscar posibilidades  de financiamento interno/externo, a L/P a C/P.e custe que supoñen. 

17.- Elaborar u estudo de viabilidade a curto prazo, estimando previsións de vendas, mediante unha folla de cálculo sinxela con 

ratios financeiras básicas 

18.- Analizar os produtos financeiros mais adecuados entre as entidades do contorno valorando o custo e o risco de cada un deles 

e seleccionando o mais adecuado para o proxecto de empresa. 

19.- Identificar as obrigas fiscais das empresas segundo  a actividade, identificando os impostos básicos IVE. IAE, IRPF, IS. 

20.- Saber  distinguir as relacions laboráis recoñecendo os dereitos e deberes dos traballadores, as modalidades de contratación, 

os convenios como mellora de dereitos, valorar o principio de solidariedade da SS,  asi como as características básicas da IT e o 

desemprego. 
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3 CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

3.1 O modelo competencial 

No modelo competencial inclúense os descritores que facilitarán o adestramento das competencias que como sabemos non se 

estudan; adéstranse. Para elo necesítase xerar tarefas de aprendizaxe que permitan a aplicación do coñecemento mediante 

meotodoloxías activas. 

Cada competencia divídese en “indicadores de seguimento” e éstos a súa vez en “descritores de competencia” que serán os que 

describan o grao competencial do alumnado. En cada Ud cada un destos descritores concrétase en “desempeños competenciais”. 

Cada un deles pódese adestrar e avaliar de xeito explícito. 

Os elementos transversais como a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as TICs, o 

emprendemento, a educación cívica, traballaránse desde tódalas áreas tratando de que o proceso de ensinanza-aprendizaxe sexa 

o mais completo posible. 

Por outra parte ao desenvolvemento e aprendizaxe dos valores, presentes en todas las áreas axudarán aos alumnos a 

desenvolverse na construcción e consolidación da sociedade na que viven. 

A diversidade dos alumnos con estilos de aprendizaxe diferentes levaránnos a traballar as diferentes potencialidades de cada un 

deles, apoiando as súas fortalezas e asi dar resposta as súas necesidades. 

 

3.2 As competencias en IAEE 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxia 
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 Desde IAEE desenvólvese esta competencia aplicando o razoamento lóxico e adquisición de diferentes elementos para o bo 

desempeño do alumnado nela, planificación de gastos e ingresos, cálculos de beneficios, perdas, análise de viabilidade… 

Descritores fundamentais: 

- Compromiso de uso responsable de recursos naturais para promover un desenvolvemento sostible. 

- Manexar coñecementos sobre ciencia e tecnoloxia. 

- Coñecer os elementos matemáticos básicos:magnitudes, porcentaxes, proporcions, formas xeométricas, … 

- Aplicar estratexias de resolución de problemas da vida cotiá. 

- Organizar información utilizando procedementos matemáticos 

- Resolver problemas seleccionando os datos apropiado. 

Comunicación lingüística. 

Para o desenvolvemento desta competencia son importantes destrezas tales como a lectura, a conversación e a escritura para 

levar a cabo comunicación de grupo, expresión de ideas, elaboración de plans de negocio, xeración de documentos 

administrativos, comprensión de documentos… Os valores desta competencia veranse en tarefas tales como o respeto as opinions 

e ideas dos demais,e o desenvolvemento do espíritu crítico. 

Os descritores serán 

- Comprender o sentido de textos orais e escritos 

- Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia 

- Respetar as normas de comunicación segundo o contexto: quenda, escoita atenta, asertividade… 

- Manexar elementos de comunicación non verbal 

Competencia dixital. 
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Na actualidade é necesario o uso das TICs, nos diferentes ámbitos das nosas vidas, como traballo, ocio, participación na sociedade. 

É fundamental coñecer o uso de aplicacións informáticas para o proceso da información. Asi mesmo para o desenrolo de 

determinadas tarefas requirirase a consulta de webs para obter información ou xerar documentos. Por todo elo formularanse tarefas 

nas que sexa obrigatorio o uso dos recursos tecnolóxicos. 

Os descritores desta competencia 

- Empregar distintas fontes para a busca da información. 

- Elaborar información propia, obtida a través de medios tecnolóxicos 

- Utilizar distintas canles de comunicación audiovisual como método de transmisión da información 

- Manexar ferramentas dixitais para construcción do coñecento. 

- Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

Conciencia e expresións culturais. 

A expresión cultural é fundamental para o desenvolvemento de aptitudes creativas que poidamos trasladar a varios contextos 

profesionais. Desde a área de IAEE podemos apreciar a importancia da expresión creativa de ideas e experiencias a través de 

distintos medios. 

Polo tanto, nesta área traballaremos os seguintes descritores: 

- Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e a evolución do pensamento científico. 

- Apreciar as expresión artísticas a través de manifestacións de creatividade, e gusto pola estética no ámbito cotián. 

- Ellaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

Competencias sociais e cívicas. 
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Nesta competencia necesítase coñecer e edestrar habilidades de elaboración de ideas , tendo en conta a opinión dos demais, a 

toma de decisións, a resolución de conflitos,  a interactuación con outras persoas respectando unhas normas, interpretar  problemas 

sociais…etc 

Outros aspectos que se tratarán desde esta área son a responsabilidde social, o espíritu emprendedor, a creatividade e a 

innovación, o papel das adminisracións públicas nas empresas, o valor social do diñeiro, a análise dos impostos con respecto ao 

benestar social, os dereitos e deberes dos consumidores…etc permitirán ao alumnado a obtención dos coñecementos e habilidades 

necesarios para o desenvolvemento desta competencia. 

Para eso instruirémonos nos seguintes descritores: 

- Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos 

- Recoñecer riqueza na diversidade de opinión e ideas 

- Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela 

- Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

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

- Promover ou involucrarse en accións con un fin social. 

Iniciativa e espíritu emprendedor 

A área de IAEE céntrase especialmente no desenvolvemento desta competencia a cal implica a capacidade de transformar as 

ideas en actos. 

Desde esta área desenvolveranse capacidades e habilidades do alumnado relacionadas coa autonomía personal, a creatividade, 

habilidades empresariais como planificar, organizar ou xestionar. Tamén o pensamento crítico o sentido da responsabilidade, a 

asunción de riscos, a xeración de ideas creativas, recoñecer oportunidades de negocio, deseñar un plan de negocio sinxelo 

analizando a sua viabilidade..etc 
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Os descritores que adestraremos serían: 

- Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas 

- Xestionar o traballo de grupo coordinando tarefas 

- Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas proias 

- Encontrar posibilidades na contorna propia 

- Mostrar iniciativa persoal para iniciar e emprender novas   accións  

- Priorizar a consecución de obxectivos grupais sobre intereses persoais. 

- Actuar con responsabilidade social e sentido ético. 

Aprender a aprender 

Esta competencia é fundamental para a aprendizaxe do dia a día do noso alumnado nos diferentes contextos nos que se encontre. Desde 

esta área valoraremos aspectos como a capacidade de iniciar, organizar e realizar un proxecto empresarial, onde a autonomía persoal, 

os coñecementos de creación de empresas, as finanzas, o pensamento crítico e creativo…contribúen a a lcanzar os obxectivos. 

Desenvolveremos os seguintes descritores: 

- Identificar estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcions executivas… 

- Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico,  emocional…. 

- Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión dos contados. 

- Avaliar a consecución dos obxectivos. 
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4. SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

Os contidos da área de IAEE agrúpanse en tres bloques, e  contidos, criterios de avaliación e estándares desenvólvense para o curso de 

4º da ESO. 

CONTIDOS 

Bloque 1. Proxecto empresarial 

1.- A idea de negocio. O  valor da idea.  

2. O emprendedor. O empresario. 

3.- O plan de empresa. 

4.- Documentos comerciais. 

5.- O mercado. O segmento de mercados. 

6.- Análise da competencia. Produtos sustitutivos. 

7 .- O proceso produtivo. O  produto. O precio 

8.- A promoción. A publicidad. A distribución. 

9.- Axudas a creación de empresas. 

 

Bloque 2.- Finanzas 
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1.- Inversión, gastos e custos. 

2.- Financiación das empresas. Fontes de financiación 

3.- Axudas e subvencións. Crowdfunding. 

4.- Formas xurídicas  das empresas.Tipos de sociedades 

5.- Trámites para constitución das empresas. 

6.- Os impostos 

 

Bloque 3. Autonomia persoal, liderado e innovación. 

1.- O carácter emprendedor. Áreas de actividade profesional 

2.- A relación laboral. Dereitos e deberes laboráis 

3.- O contrato de traballo. Modalidades de contratos. 

4.- Os convenios colectivos. A negociación colectiva. 

5.- A seguridade social. Réxime xurídico. O RETA. 

6.- A prevención de riscos laboráis. Medidas de prevención e protección. 

7.- ¿ Eres emprendedor?. A carreira profesional. 
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5.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Bloque 1 Proxecto empresarial 

1.- Crear un proxecto de empresa na aula describindo as características internas e a súa relación co contorno, asi como a súa 

función scial, identificando os elementos que constitúen. 

1.1.- Determina a oportunidade dun proxecto de empresa identificando as características e tomando parte na actividade que esta 

desenvolve. 

1.2.- Identifica as características internas e exterrnas do proxecto de empresa asi como os elementos que constitúen a rede desta: mercado 

proveedores, clientes, sistema de producción e comercialización, almacenaxe… 

1.3.-Describe a relación do proxecto de empresa co seu sector, a súa estructura organizativa, as función de cada departamento, 

identificando os procedementos de traballo  no desenvolvemento do proceso comercial. 

2.- Identificar e organizar a información das distintas áreas do proxecto de empresa aplicando métodos de documentación e 

tramitación empresarial. 

2.1.-Manexa a nivel de usuaro aplicacións de seguimento de clientes, proveedores, xestión comercial, administración de persoal para 

organizar o proxecto de empresa. 

2.2.- Transmite información entre clientes aplicando técnicas de comunicación e negociación aplicando técnicas presenciais e telemáticas 

3.- Realizar actividades de producción e comercialización propias dun proxecto de empresa aplicando técnicas de comunicación 

de traballo en equipo 
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3.1.- Elabora materiais de publicidade dos produtos e servizos do proxecto de empresa aplicando técnicas de comunicación en internet 

mediante o uso de redes sociais. 

3.2.- Desempeña tarefas de producción e comercialización no proxecto de empresa tomando decisións traballando en equipo, cumprindo 

prazos, propoñendo melloras según o plan prefixado. 

3.3.- Recompila datos sobre apoios e axudas a creación de empresas, tanto no contorno próximo como no territorio nacional ou mesmo 

europeo, seleccionando aquelas posibilidades que se axustan ao proxecto de empresa formulado. 

 

Bloque 2. Finanzas 

1.- Describir  as diferentes formas xurídicas das empresas relacionando con cada unha delas as responsabilidades legais  dos 

seus propietarios e xestores asi como as esixencias de capital. 

1.1.- Distingue as distintas formas xurídicas polo que respeita as esixencias de capital ou as responsabilidades que son apropiadas para 

cada tipo. 

1.2.- Enumera as administracions públicas que teñen relación coa posta en marcha de empresas recompilado via internet os principais 

documentos para a súa posta en funcionamento.. 

1.3.- Valora as tarefas de apoio rexistro control e fiscalización que realizan as administracións no proceso de creación de empresas 

describindo os trámites que se deben realizar. 

2.- Identificar as fontes de financiamento das empresas propias de cada forma xurídica tanto internas como externas e valorando 

as mais axeitadas para o proxecto de empresa. 

2.1.- Determina os investimentos necesarios para a posta en marcha dunha empresa distinguindo as principais partidas . 
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2.2.- Distingue de forma básica as posibilidades de financiamento tanto interno como externo, tanto a curto como a longo prazo para a 

posta en marcha da empresa. 

3.- Comprender as necesidades da planificación financieira e de negocio das empresas. 

3.1.- Fai un estudo de viabilidade económico-financieiro a medio prazo  do proxecto de empresa analizando previsións de vendas mediante 

unha folla de cálculo e realizando ratios financieiros básicos. 

3.2- Analiza os productos financieiros mais adecuados entre as entidades do contorno, valorando o custo e o risco de cada un deles, 

seleccionando o mais adecuado para o proxecto de empresa. 

3.3.- Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a actividade. Identifica os impostos básicos IVA, IAE IRPF, IS e indica as principais 

diferenzas entre eles e valora o que supón a carga impositiva para o país. 

Bloque 3. Autonomía persoal, liderado e innovación. 

1.- Describir as cualidades persoais e destrezas asociadas a iniciativa emprendedora analizando os requirementos dos  distintos 

postos de traballo e actividades empresariais. 

1.1.- Identifica as calidades persoais ,actitudes aspiracións e formación propias das persoas con iniciativa emprendedora recoñendo cal 

é o rol dos empresarios na xeración de traballo e benestar social 

1.2.- Investiga con medios telemáticos as diferentes áreas de actividade profesional do contorno, os tipos de empresas que as desenvolven 

e o s diferentes postos de traballo en cada unha delas razoando os requirementos que se necesitan para cada un deles. 

2.- Tomar decisión sobre o itinerario vital propio comprendendo as posibilidades de emprego, autoemprego e carreira profesional 

en relación coas habilidades persoais propias asi como alternativas de formación e aprendizaxe ao longo da vida. 
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2.1.- Deseña un proxecto de carreira profesional adaptado ao seu contorno laboral, as súas aspiracións persoais, valorando a opción do 

autoemprego e a necesidade de formación ao longo da vida. 

3.- Coñecer os dereitos e deberes dun traballador responsable, valorando a acción do Estado e da Seguridade Social en relación 

a protecicón da persoa empregada e comprender a necesidade da protección dos riscos laboráis. 

3.1.- Identifica a normativa e as institución que interveñen nas relación entre persoas traballadoras relacionándoas co funcionamento do 

mercado de traballo. 

3.2.- Distingue os dereitos e as obrigas das relacións laboráis elaborando contratos de traballo e analizando algún documento de 

negociación colectiva. 

3.3.- Describe as bases do sistema da SS, as obrigas dos traballadores, as obrigas dos empresarios, e valora a súa acción protectora 

ante as distintas continxencias describindo as prestacións e realizando buscas nas webs institucionais. 

3.4.- Identifica as situación de risco laboral mais habituais nos sectores de actividade mais relevantes indicando os métodos de prevención 

legalmente establecidos. 

 

6. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE: TEMPORIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

APROBAR A MATERIA, CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 Temporización 

 Estándares avaliables 

 Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 

Elementos transversais. 
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Temporización:  

1ª AVALIACIÓN  UD 1.2,3 

2ª AVALIACIÓN UD 4,5,6 

3ª AVALIACIÓN UD 7,8.9 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Elementos transversais 
 

U

D 

 

Ident. 

Contido

s 

 

Ident. 

Criterio

s 

 

Compet. 

Clave 

 

 

Identif. 

Estandar 

 

Estandares de aprendizaxe Grao 

mínimo 

consec. 

Peso 

cualifc. 

Instrumentos Elementos trasnsversais 

Caderno 

 Clase(1) 

 

Rúbrica 
traballo 

individual  

(2) 

Rúbrica 
traballo 

grupo (3) 

Observ. 
aula CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

BLOQUE 1. PROXECTO DE EMPRESA 

 

1 

 

 

B1.1. 

B1.2. 

 

 

 

B1.1. 

CEIEE 

CAA 
IAEEB1.1.1 

 

Determina a oportunidade dun proxecto de 

empresa identificando as caractiristicas que a 

empresa desemvolve 

60% 30% 50% 20% 20% 10%  x  x x    

CAA 

CD 

C5SIEE 

IAEEB1.1.2. 

Identifica as características internas e externas 

da empresa e oes elementos que as  constituén 
(mercado,clientes, proveedores,competencia..) 

50% 25% 50% 20% 20% 10% x x  x x    

B1.3. B1.2. 

 
CAA 

CSIEE 
 

IAEEB1.2.1 

 
Describe a relación da empresa coa sua 

estructura organzativa, función de cada 

departamento e os procedementos de traballo 

do proceso produtivo ou comercial. 

50% 25% 50% 20% 20% 10% x x  x x    

 

 

2 

 

B1.4. 

B1.5. 

B1.6. 

 

 

B1.3. 

CSC 

CSIEE 
 

 

IAEEB1.3.1 

Elabora documentos  das duncions da empresa 

e manexa a nivel de usuario aplicacións de 

seguimento da clientela, da admon de persoal 

para a empresa do proxecto e aplica técnicas de 

comunicación e negociación. 

50%  20% 50% 20%  20% 10%  x  x x    

C5S5%
C 

CSIEE 

CMCCT 

 

IAEEB1.3.2 

 
Crea materiais publicitarios para a difusión dos 

seus produtos elabora plans de comunicación 

en internet e as redes sociais aplicando certas 

regras do marketing. 

50% 35% 50% 20% 20% 10%  x x x x    

 

 

3 

 

    

B1.7. 

B1.8. 

  

CCL 
CSC 

CSEE 

 

 

IAEEB1.3.3 

 

 

Desenvolve tarefas de producción e 

comercialización, simula toma de decisións que 

cumpran con prazos e obxectivos establecidos. 

50% 35% 60% 30%  10% 
 x x x x    
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   B1.9 

 

 

B1.3 

 

 

CSIEE 
CAA 

CMCCT 

 

 

 IAEEB1.3.4 

Compila datos sobre os apoios a creación de 

empresas tanto no contorno próximo como a 

nvel autonómico, estatal ou europeo e 

selecciona aquelas posibilidades que se 

axustan o proxecto de empresa  

60% 30% 50% 20% 20% 10% x x x x x    

 BLOQUE 2: FINANZAS 

4 B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.4 

  

 

CSIEE 

CAA 

 

IAEEB2.1.1 

Distingue as formas xuridicas das empresas 

indicando as esixencias de capital e as 

responsabilidades en  cada tipo. 
60% 35% 60% 30%  10% x x  x x    

  

 
 

B2.1 

 
CSIE 

CMCCT 

CD 

 

IAEEB2.1.2 

Enumera as administración públicas implicadas 

na posta en  marcha dunha empresa  e compila 

os principais documentos que se necesitan 

para a posta en funcionamento. 

50% 20% 60% 30%  10% x x  x   x x   

    
CSIEEC

CCL 

CMCCT 

 

IAEEB2.1.3 

Valora as tarefas de apoio rexistro, control e 

fiscais qu ese realizan en materia de creación 

de empresas. Describe ademáis os trámites 

que se deben realizar. 

50% 10% 60% 30%  10% x x  x x x   

    
CCL 

CSIEEC

MCCT 

IAEEB2.1.4 Selecciona a forma xurídica mais axeitada 

segundoa  actividade, o numero de socios, e a 

responsabildade que cada un vaia a asumir. 
60% 35% 50% 20% 20% 10% x x  x x    

5  

B2.5 
 

B2.2 

 
CD 

CMCCT  

CAA 

 

IAEEB2.2.1 

Calcula os investimentos necesarios para a 

posta en marcha dunha empresa e clasifica as 

principais partidas elaborando un balance 
60% 50% 60% 30%  10%  x  x x    

   CCL 
CSIEE 

CD 
CMCCT 

IAEEB2,2.2 Busca as posibilidades de financiamento 

difrenciando o externo do interno, o corto prazo 

do longo prazo e o custe que poderían supor. 
50% 50% 60% 30%  10%  x  x x    

6  

B2.6 

B2.7 

 

B2.3 

 
CCL 

CSIEE 

CD 

CMCCT 

IAEEB2.3.1 Presenta un estudio de viabilidade económico 

financieiro, aplicando previsións de vendas 

según un estudo realizado mediante aplicación 

informática tipo folla de cálculo . 

50% 25% 80%   10%  x  x x    
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   CSIEE 

CMCCT 
CD 

CAA 

IAEEB2.3.2 Analiza os produtos financeiros mais 

adecuados de entre as entidades financeiras  

para cad atipo de empresa valorando o custe e 

risco de cada un e seleccionando o mais 

adecuado para o proxecto formulado. 

50% 25% 50% 20% 20% 10%  x x x x    

   CD 
CMCCT 
CSIEE 

IAEEB2.3.3 Identifica as obrigas de tipo fiscal que as 

empresas teñen que cumplir segundo a  súa 

forma xurídica, explicando as principais 

diferenzas entre elas . Sinala os impostos 

básicos IAE; IVA; IRPF,IS. 

60% 40% 60% 30%  10% x x  x x    

   CSC 
CAA 

IAEEB3.3.4 Valora o que supón a carga impositiva  das 

empresas á riqueza do país e o sostemento 

das cargas do Estado. 
50% 10% 90%   10% x  x x     

 BLOQUE 3: AUTONOMIA PERSOAL LIDERADO E INNOVACÓN 

7 B3.1 

B3.2 
B3.3 

 

B3.1 CSIEE      

CMCCT  

 

IAEEB3.1.1 Identifica as cualidades persoais, as actitudes e 

a formación das persoas emprendedoras, a 

actividade dos empresarios e o seu papel na 

xeración de traballo e benestar social. 

60% 35% 70%   10% x  x x x    

   CD 

CMCCT 
CSIEE 

IAEEB3.1.2 Determina que cualidades se necesitan para 

ser emprendedor ou intra-emprendedor usa 

interrnet ou revistas especializadas ( por ex. 

Emprendedores) 

 

50% 25% 90%   10% x   x x    

   CSC 
CMCT 

IAEEB3.1.3 Investiga mediante interrnet as áreas de 

actividade profesional do seu contorno, os tipos 

de empresa e os postos de traballo de cada 

unha delas asi como os requisitos que se 

requiren para o desempeño profesional 

60% 40% 90%   10%  x  x x    

   CAA 
CSIEE 

CMCCT 

IAEEB3.1.4 Deseña un boceto de carreira profesional 

propia relacionando as posibilidades coas 

aspiracións persoais , valorando como opción 

importante o autoemprego. 

60% 40% 90%   10%  x  x x    

8 B3.4 B3.2  
CSIEE 

CMCCT

CD 

IAEEB3.2.1 Identifica a normativa e as institucións que 

interrveñen nas relacións das empresa cos 

traballadores. 
50% 30% 60% 30%  10% x x    x   
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CMCCT

CD 

CSIEE 

IAEEB3.2.2 Distingue os dereitos e as obrigas que se 

derivan das relacións laboráis ,cumprimenta 

algún contrato de traballo e observa algún 

documento de negociación colectiva. 

60% 70% 60% 30%  10% x x  x  x   

9 B3.6 

B3.7 
B3.3  

CD 

CSIEE 

CAA 

CMCCT 

IAEEB3.3.1 Describe as bases do sistema da SS 

considerando as principais obrigas dos 

traballadores e dos empresarios dentro 

deste.Busca nas webs institucionais as acción 

protectoras ante as continxencias cubertas. 

60% 50% 60% 30%  10%  x  x  x x  

   CAA 

CSIEE 
CMCCT 

CD 

IAEEB3.3.2 Identifica as  situacións de risco laboral mais 

habituais nos sectores de actividade económica 

mais salientables.l 
60% 50% 50% 20% 20% 10%  x  x  x x x 

   CSC 

CAA 
IAEEB3,3.3 Indica os métodos de prevención  legalmente 

establecidos. Identifica técnicas de primeiros 

auxilios aplicables en caso de accidente. 
60% 50% 50% 20% 20% 10% x x  x  x x x 

 

 

(1) Traballo realizado na aula sobre os contidos 

(2) Rúbricas para avaliar o trabalo individual do alumnado 

(3) Rúbricas para avaliar o traballo en grupo 

 

LENDA COMPETENCIAS: 

CCL  Comunicación lingüística 

CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

CD  Competencia dixital 

CAA  Competencia aprender a aprender 

CSC   Competencias sociais e cívicas 

CSIEE   Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor 

CCEC  Conciencia e expresións culturais 

 

LENDA TRANSVERSALES: 

CL  Comprensión lectora 
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EOE   Expresión oral e escrita 

CA  Comunicación audiovisual 

TIC   Tecnoloxías da comunicación e da información 

EMP  Emprendemento 

EC  Educación cívica 

PV   Prevención da violencia 

 

 

 

7. CRITERIOS METOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS 

Traballar de xeito metodolóxico na aula supón un cambio importante, o docente pasa a ser un mero xestor de coñecemento do alumnado 

e éste adquire un maior grao de protagonismo. Para acadar os obxectivos marcados nesta materia partirase do nivel de coñecemento dos 

alumnos previo. Preténdese que o proceso de ensino_aprendizaxe sea indutivo, dedutivo, activo e participativo. 

Os principios pedagóxiocos que se levarán a cabo: 

- Aprendizaxe activa significativa. O alumnado é o protagonista da súa propia aprendizaxe, o docente ten o papel de 

guía orientador e axuda, favorecendo que o alumnado aprenda a aprender. 

- Motivación e autoestima. Intentar motivar a través de actividades atractivas, alcanzables e graduadas por nivel de 

dificultade, con proposta de exercicios adecuados de xeito individual se fora o caso. 

- Interacción e participación. Deberá realizarse profesor-alumno (exposicións dinámicas, saídas o taboleiro, pregunta-

resposta) pero tamén é importante a iteracción alumno-alumno en traballos por parellas ou de grupo. 
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- Autonomía. A búsqueda da autonomía do alumnado é a finalidade do proceso de aprendizaxe. Para elo as actividades 

propostas terán unha orde de inicio, desenvolvemento e final.Tentarase que sexan sempre os estudantes os que resolvan 

os exercicos propostos. 

- Atención a diversidade. Esto implica a atención as diferenzas individuais, observando os seus ritmos de aprendizaxe, 

interés e motivación.Dada a suá importancia trataremos este principio nun apartado independiente. 

Estos principios teñen o seu reflexo nunha serie de actividades  que podemos agrupar en: 

- Actividades de iniciación, que permiten detectar os coñecementos previos 

- Actividades de desenvolvemento, que permiten adquirir os coñecementos mínimos 

- Actividades finais que afianzan os contidos e permiten aplIcalos a diversas situacións 

Aspectos xerais: 

- Partir das capacidades e competencias iniciais do alumnado 

- Ter en conta a diversidade, respetar os ritmos de aprendizaxe 

- Potenciar metodoloxías activas e partcipativas 

- Combinar traballo individual e de grupo 

- Aprendizaxe por proxectos 

- Uso das TICs 

- Papel facilitador do profesor/a 

Estratexias metodolóxicas: 

- Memorización comprensiva 

- Investigación sobre documentación, textos, prensa..etc 

- Elaboración de esquenas, síntesis..… 
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- Elaboración de gráficos, táboas, mapas conceptuais.. 

- Resolución de problemas. 

- Estudo de casos (proxectos) 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

As actividades complementarias son as que se realizan co alumnado en horario lectivo e formando parte da programación. Teñen un 

carácter diferenciado en canto a espazos e recursos que utilizan. 

Para a materia de IAEE e para este curso (2020/21) propóñense as seguintes: 

- Charla-coloquio dalgún experto en, RRSS, en economía colaborativa, comercio xusto…etc 

- Visita a algunha feira de emprego, como Empregalia 

- Visita a algún viveiro de empresas…(CIFP Manuel Antonio…) 

Visita a algunha feira de franquicias (Franquiatlántico) ou no seu defecto a unha franquicia en particular. 

Visionado de películas como ferramenta de aprendizaxe. O alumnado deberá cubrir un cuestionario unha vez rematada 

a película. (O visionado dará lugar ao debate e posta en común de ideas) 

 Exemplos de películas que se poderian visionar: 

  O método 

  Piratas de silicon Valley 

  Jobs 

  A Rede Social 

  Secretos de estado 

  O concursante...   
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  Etc.. 

- Visita as instalacións da EGC en Santiago de Compostela co obxecto de participar nos obradoiros de consumo que ali 

se imparten. 

Observación: As actividades que impliquen desprazamento faranse si se conta co orzamento necesario. Por outra banda no curso actual 

e debido as restriccións impostas polas medidas COVID é posible que non se poidan realizar. 

 

9. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

Calquera instrumento ben diseñado e utilizado de forma apropiada pode ser válido sempre que se sexa consciente do tipo de información 

que proporciona e de que ésta sexa a que nos interesa. Non debemos avaliar con un instrumento único ao longo de todo un período, polo 

que se usarán distintos instrumentos ao longo do curso. 

1.- Avaliación a través de actitudes de ensino. 

Usarase a observación do traballo dos alumnos como un procedemento importante para comprobar o seu progreso. Polo tanto actitudes, 

hábitos, interese e curiosidade, participación nas tarefas colectivas… 

Revisaranse os traballos e o caderno de clase onde se recollen as tarefas diarias, eso proporciona información dos seus hábitos e métodos 

de traballo, das súas anotacións, da expresión escrita, ..etc 

Cada alumno levará no caderno de clase as tarefas e actividades diarias que formarán parte da nota da materia. 

2.- As probas específicas da avaliación. 

Avaliaranse os traballos individuales e en grupo que se realicen ao longo do curso. Terá especial importancia a limpeza e corrección dos 

traballos presentados e das actividades, resúmenes, apuntes…do caderno.  
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Durante a 1ª avaliación os traballos e exercicos serán maioritariamente individuais, proporanse exercicos que desenvolvan destrezas 

sobre coñecementos ou certas habilidades. Na 2ª avaliación haberá que ir desenvolvendo e madurando unha ou varias ideas empresariais 

e na 3ª terá carácter obrigatorio realizar e presentar un plan de empresa, indicando o porqué da elección dese proxecto e xustificar a súa 

viabilidade. 

Para calcular a nota de cada avaliación os criterios serán: 

 

 

 

Ferramentas de avaliación Porcentaxe na cualificación 

Probas orais e escritas, tarefas individuais realizadas na aula e fora dela, no período lectivo ou fora 

del propostos para cada avaliación 

60% 

Os traballos ou proxectos individuales ou grupales desenvoltos na aula ou fora dela. Especial 

relevancia ao proxecto de empresa como aporte individual 

30% 

A escoita activa, a implicación na materia, a capacidade de resolución na realización das tarefas, a 

coherencia na participación, a capacidade de análise ou a autocrítica… 

10% 

 

Para superar a avaliación a suma das notas ponderadas dos tres apartados debe ser igual ou superior a 5 puntos 

A nota que se reflectirá no boletín de notas será redondeada ao número enteiro máis próximo. Si a apuntación decimal supera o é igual a 

5 o redondeo será por arriba, pola contra si é inferior a 5 o redondeo será por abaixo o número enteiro máis próximo. 
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Todo tio de probas, (escritas, orais), tarefas individuais, grupais, traballos, proxectos, informes..etc serán cualificados entre 1 e 10 puntos 

e aplicaraselle a ponderación indicada na tabla anterior.  

Será imprescindible para acadar unha  cualificación  positiva na materia entregar un 80% dos traballos ou das tareas fixadas, con especial 

fincapé no Plan de Empresa. 

Para os alumnos que non superen con éxito algunha das avaliacións realizaránselle probas de recuperación. 

 

 

 

Actividades de recuperación. 

Logo de cada  trimestre realizarase unha proba escrita de recuperación para os alumnos que non superasen a avaliación ordinaria que 

versará sobre os contidos traballados no trimestre  e consistirá nunha batería de preguntas similares as realizadas en anteriores probas 

escritas ( tipo test, resposta curta, de relacionar, de recheo….etc) 

Aqueles alumnos que non superen esta proba de recuperación poderán presentarse a unha proba final de recuperación no mes de xuño. 

Os alumnos que deban presentarse en xuño ao exame final e non o superen , deberán recuperar a materia na súa totalidade na 

convocatoria de setembro. 

10. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Proponse o uso dos seguintes, materiais: 

- O libro do alumnado que usaremos en IAEE, proporcionado polo departamento TulibrodeFP 
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- Actividades propostas pola docente. 

- Aula virtual do centro AVRM 

- Pax web de referencia (IGAPE, IGC, SEPE, SS, PORTAL DA FP, YPYME, AXENCIA TRIBUTARIA…) 

- Pax web de creación de empresas de axuda na creación dun plan de empresa 

- Artigos de prensa 

- Revistas e xornales: (EMPRENDEDORES, 5 DIAS, EXPANSIÓN..) 

- Libros de lectura que se proporán como actividade: 

o La buena suerte  

o Quien se llevó mi queso 

o El vendedor de tiempo 

o La guía del emprendedor 

o Los siete poderes 

o El libro negro del emprendedor 

o Superprofesional 

o Aprender a generar ideas. 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 

A hora de formular as medidas de atención a diversidade e inclusión debemos solicitar toda a información previa sobre o grupo de alumnos 

e como mínimo debemos coñecer a relativa a: 

- Número de alumnos/as que conforman o grupo 

- Funcionamento: clima da aula, disciplina, atención,  

- Fortalezas do grupo en canto o desenvolvemento de contidos 

- Necesidades que se poidesen identificar: estratexias metodolóxicas, seguimento de medidas… 
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- Fortalezas do grupo en canto a aspectos competenciais. 

- Desempeños competenciais prioritarios da materia nese grupo 

- Aspectos a ter en conta a hora de agrupar aos alumnos nos traballos cooperativos. 

- Tipos de recursos que haberia que adaptar para obter un logro óptimo do grupo. 

Descripción do grupo despois da avaliación inicial. 

A avaliación inicial facilítanos non so o coñecemento do grupo como conxunto (a materia de IAEE é un subgrupo do grupo de 4º) senón 

que nos proporciona información de aspectos individuais e a partir dela poderemos: 

- Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias no seu 

proceso de aprendizaxe. 

- Detectar cal é o alumnado que ten necesidades educativas, con altas capacidades, con algún tipo de condición 

diagnosticada, ou non diagnosticada pero que requira de atención específica, e que poida  estar en risco, ou pola súa 

historia familiar…etc 

- Saber que medidas compre adoptar. Por exemplo planificar reforzos educativos, habilitar espazos, xestionar tempos…etc 

- Establecer conclusións sobre as medidas, asi como os recursos que se poden implementar. 

- Fixar un  modo en que se vai a compartir a información sobre cada alumno co resto de docentes, en especial co titor/a 

- Fixar criterios de actuación a proposta do equipo de orientación e deseñar unha folla de ruta. 

 

12. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Neste apartado o que se pretende é promover a reflexión docente e a autoevaluación da realización e desenvolvemento de programación 

didácticas.Para iso ao finalizar cada UD proponse una secuenciad e preguntas que lle permitan ao docente avalair o funcionamento do 

programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia UD ou para as posteriores. 
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Do mesmo xeito proponse o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu conxunto. Pode ser aconsellable 

facela ao final de cada trimestre, para así poder recoller e aplicar as melloras no seguinte.  

A ferramenta que se propón ven recollida na táboa seguinte: 

ASPECTOS AVALIABLES A DESTACAR A MELLORAR PROPOSTAS DE MELLORA PERSOAL 

Temporización das unidades 

didácticas 

   

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos 

   

Manexo dos contidos da 

unidade 

   

Descritores e desempeños 

competenciais 

   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 

seleccionadas 

   

Recursos empregados 

 

   

Claridade nos criterios de 

avaliación 
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Uso das ferramentas de 

avaliación 

   

Atención a diversidade 

 

   

Interdisplinariedade 
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ANEXO 

 ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN EN FUNCION DA SITUACIÓN SANITARIA. 

Na área de IAEE, non se practicarán plans de reforzo e recuperación das aprendizaxes non adquiridas no curso 2019/20 porque (sendo 

a materia  optativa en 4º)  os alumnos desta promoción titularon todos. 

Para este curso 2020/21 non está prevista actividade lectiva semipresencial. 

En canto a adaptación da programación en función da situación sanitaria compre sinalar que si se dera situación de confinamento 

de todos ou algún dos alumnos empregaremos os seguintes medios: 

- Explicacións de contidos a través de vídeoconferencia: Jitsi meet, Zoom… 

- Exposicións e/ou probas orais mediante videoconferencia: Jitsi.meet Zoom… 

- Tarefas e probas escritas a través da AVRM 

A realización das tarefas farase usando a AV respetando os prazos que se sinalen oportunamente para cada unha e as sesións de 

videoconferencia adaptaranse o horario escolar presencial. Si non fora posible facelas dentro dese horario, consensuaríase un novo cos 

alumnos. 

Os exames ou probas escritas faranse a través da AV avisando coa antelación suficiente, limitando o tempo de duración dos mesmos 

según o criterio da profesora. 

Os criterios de cualificaciób serán os mesmos que os indicados no punto 9 desta programación en canto a ferramentas utilizadas e 

porcentaxes, facendo especial énfase nas entregas puntuais das tarefas dentro dos prazos establecidos e na participación activa nas 

videoconferencias. 
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