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1.CONTEXTO  
 

1.2 Características do centro 

Situación 
Estrada de Arcade   
36690 Soutomaior (Pontevedra) 
 
Centros adscritos 
IES Soutomaior 
 
 
Ensinanzas que oferta o centro 
ESO e Bacharelato 
 
 
Características singulares 
O centro está situado nunha zona periférica do pobo de Arcade, que pertence ao 
Concello de Soutomaior.   
 
A  contorna socieconómica  media-baixa con abundancia de desemprego. 
 

1.2 Características do alumnado 

Lingua materna dominante  
Castelán e galego. 
 
Alumnado con NEAE no curso actual 
 
Alumnos/as con trastornos xerais do desenvolvemento (TDAH, TDA ) 
 
Menos dunha decena de alumnos/as que precisan adaptación curricular 
individualizada por presentar problemas de atraso académico, matriculados en 1º e 2º 
de ESO. 
 
Problemas sociais destacados: abandono escolar, poboación emigrante, absentismo, 
violencia e/ou acoso escolar, … 
 
Casos illados de alumnado con familias desestruturadas e en situación socioeconómica 
desfavorecida, que adoitan presentar problemas educativos. 
 
Outras características 
 
Poboación inmigrante: número non relevante de alumnos/as, en xeral ben integrados. 
Polo xeral procedentes de países musulmáns.  
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2.OBXETIVOS DA ESO 
 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas 

alumnas as capacidades que lles 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. 

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. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
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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. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

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. 
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3.SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 
 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 

Probas 

Tema / 
U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

1ª 
 
Avaliación 

B1 
Bloque 1. Autonomía persoal, liderado e 
innovación 

   

1 e 2  

B1.1 

 B1.1. Autonomía e autocoñecemento. A 
iniciativa emprendedora e o/a 
empresario/a na sociedade. 

 

Setem
b

ro
 e O

u
tu

b
ro

  

19 

 

B1.2 
 B1.2. Intereses, aptitudes e motivacións 

persoais para a carreira profesional.. 

 

 

B1.3 

B1.3. Itinerarios formativos e carreiras 
profesionais. Proceso de procura de 
emprego en empresas do sector. 
Autoemprego. Proceso de toma de 
decisións sobre o itinerario persoal. 

 

      

3 e 4 

B1.4 
 B1.4. Dereito do traballo. 

 

N
o

vem
b

ro
 e d

ecem
b

ro
 

20 

 

B1.5  B1.5 Dereitos e deberes derivados da 
relación laboral. 

 

B1.6 
 B1.6. Contrato de traballo e negociación 

colectiva. 

 

 

B1.7 

 B1.7. Seguridade Social. Sistema de 
protección. Emprego e desemprego. 

 

 

B1.8  
 B1.8. Protección do/da traballador/a e 

beneficios sociais. 

 

 

B1.9 
 B1.9. Riscos laborais. Normas. 

Planificación da protección na empresa. 
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Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 

Proba
s  Tema / 

U.D. 
Bloque 

Contido 
 

Mes Sesións 

2ª 
 
 

B2 Bloque 2. Proxecto de empresa  

5 e 6  

B2.1 

B2.1. Idea de proxecto de empresa. 
Avaliación da idea. O contorno e o papel 
social da empresa. 

 

X
an

eiro
 e Feb

reiro
 

21 

 

B2.2  B2.2Elementos e estrutura da empresa.  

B2.3 B2.3  Plan de empresa.  

B2.4 B2.4 Planificación na empresa. X 

      

7 e 8  

B2.5 

B2.5. Información na empresa. Información 
contable. Información de recursos 
humanos. Documentos comerciais de 
cobramento e pagamento. Arquivo. 

M
arzo

 e 1
 sem

an
a d

e A
b

ril 

15 

 

B2.6 

B2.6. Actividades na empresa. Función de 
produción. Función comercial e de 
márketing. 

 

 

B2.7 
B2.7. Axudas e apoio á creación de 
empresas. 

x 
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Temporalización 
Proba
s  

Tema / 
U.D. 

Bloqu
e 

Contido Mes 
Sesi
óns 

3ª 
 
 

B3 Bloque 3. Finanzas    

9 e 10 

B3.1 
 B3.1. Tipos de empresa segundo a súa 

forma xurídica. 

 

A
b

ril  

10 

 

B3.2 
 B3.2. Elección da forma xurídica. 

 
 

B3.3 
B3.3. Trámites de posta en marcha dunha 
empresa. 

X 

      

11 e 12 

B3.4 

 B3.4. Fontes de financiamento das 
empresas: externas (bancos, axudas e 
subvencións, e crowdfunding) e internas 
(accionistas, investidores/as e aplicación de 
beneficios). 

 

     M
aio

 / X
u

ñ
o

 

24 

 

B3.4 
B3.5. Produtos financeiros e bancarios para 
pequenas e medianas empresas (PME): 
comparación. 

 

B3.6 

 B3.6. Planificación financeira das empresas. 
Estudo de viabilidade económico-
financeira. Proxección da actividade. 
Instrumentos de análise. Razóns básicas. 

 

 

B3.7 
B3.7. Impostos que afectan as empresas. 
Calendario fiscal. 

x 
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4.RELACIONAR ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE  
 

 

 
Obx
ectiv

os 

Contidos Criterio
s de 

avaliaci
ón 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competenc
ias clave 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

   Grao 
míni
mo 

relevanc
ia 

Instrumentos de avaliación (%) Elementos transversais 

     Proba escrita Traballo 
individual  

Trab
allo 
grup

al 

caderno Obs
erva
ción 
e/o
u  
deb
ates 
na 
aula 

CL EOE CA TIC E
M
P 

EC  
PV 

 Bloque 1. Autonomía persoal, liderado e 
innovación 
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 e 

 g 

 B1.1.  

 B1.2.  

 B1.1.  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. 

CSIEE 

CAA 

50 2 80   10 10  x   x x  

 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. 

CD 

 CAA 

 CSIEE 

50 2     10
0 

x  x x x x  

 b 

 g 

 B1.3.   B1.2.  IAEEB1.2.1. Deseña un 
proxecto de carreira 
profesional propia 

 CAA 

 CSIEE 

50 1   10
0 

   x x x x x  
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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. 

 a 

 c 

 g 

 m 

 B1.4.  

 B1.5.  

 B1.6.  

 B1.7.  

 B1.8.  

 B1.9.  

 

 B1.3.  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. 

 CSC 

 CSIEE 

50 1 80     10 10    x x x  

 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. 

 CSC 

 CSIEE 

 CMCCT 

50 1 80     10 10    x x x  
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 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. 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

50 3   10
0 

   x x x x x  

 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. 

 CSIEE 

 CAA 

 CMCCT 

50 2 80     10 10  x  x x  x 
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 Bloque 2. Proxecto de empresa                

 d 

 g 

 B2.1.  

 B2.2.  

 B2.3. 

 B2.4.  

 B2.1.  IAEEB2.1.1. Determina a 
oportunidade dun 
proxecto de empresa, 
identificando as 
características e 
tomando parte na 
actividade que a 
empresa desenvolve. 

 CSIEE 

 CAA 

50 3     10
0 

 x   x x  

 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.). 

 CSIEE 

 CMCCT 

 CD 

50 1 80   10 10  x  x x x  

 IAEEB2.1.3. Describe a 
relación da empresa 
proxectada co seu 
sector, a súa estrutura 
organizativa e as 

 CSIEE 

 CCL 

 CMCCT 

50 2   10
0 

   x  x x   
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funcións de cada 
departamento, e 
identifica os 
procedementos de 
traballo no 
desenvolvemento do 
proceso produtivo ou 
comercial. 

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

 CCL 

 CSIEE 

 CMCCT 

50 2   10
0 

   x  x x   

 b 

 g 

 h 

 B2.5.   B2.2.   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 financeira e 
comercial e 
administración de 
persoal, para a 
organización da 

 CD 

 CMCCT 

 CAA 

50 4     10
0 

 x  x x   
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información da empresa 
proxectada. 

 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. 

 CCL 

 CSIEE 

 CD 

 CMCCT 

50 2   10
0 

   x x x x   

 g 

 h 

 l 

 B2.6.  

 B2.7.  

 B2.3.  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. 

 CCL 

 CSIEE 

 CD 

 CMCCT 

50 2   10
0 

   x x x x x x 
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 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. 

 CSIEE 

 CMCCT 

 CD 

 CAA1 

50 3   10
0 

    x x x   

 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. 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

50 4   10
0 

    x x x   

 Bloque 3. Finanzas                

 a 

 d 

 B3.1.. 

 B3.2.  

 B3.1.  IAEEB3.1.1. Distingue as 
formas xurídicas das 

 CSIEE 

 CMCCT 

50 1 80  10 10    x x x   
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 g 

 h 

 l 

 ñ 

 B3.3.. empresas e indica as 
esixencias de capital e 
responsabilidades 
propias de cada tipo. 

 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. 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

50 1 80  10 10    x x x   

 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. 

 CSC 

 CMCCT 

50 4     10
0 

  x x x   

 IAEEB3.1.4. Selecciona a 
forma xurídica máis 
axeitada en cada caso 

 CAA 

 CSIEE 

 CMCCT 

50 1 80  20   x  x x x   
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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 
financeira e a 
fiscalidade.  

 

 b 

 f 

 g 

 B3.4.  

 B3.5.  

 B3.2.  IAEEB3.2.1. Determina 
os investimentos 
necesarios para a posta 
en marcha dunha 
empresa, e distingue as 
principais partidas 
relacionadas nun 
balance de situación. 

 CSIEE 

 CMCCT 

 CD 

50 2 80  10 10  x  x x x   

 IAEEB3.2.2. Caracteriza 
de xeito básico as 
posibilidades de 
financiamento das 
empresas, diferenciando 
o financiamento externo 
e o interno, a curto e a 

 CMCCT 

 CD 

 CSIEE 

50 3 80  10 10  x  x x    
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longo prazo, así como o 
custo de cada unha e as 
implicacións na marcha 
da empresa. 

 b 

 f 

 g 

 l 

 ñ 

 B3.6.  

 B3.7.  

 B3.3.   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 
financeiras básicas. 

 CD 

 CSIEE 

 CAA 

 CMCCT 

50 4   10
0 

  x  x x    

 IAEEB3.3.2. Analiza os 
produtos financeiros 
máis axeitados de entre 
as entidades financeiras 
do ámbito para cada 
tipo de empresa, 
valorando o custo e o 
risco de cada un, e 

 CAA 

 CSIEE 

 CMCCT 

 CD 

50 4     10
0 

  x x x   
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selecciona os máis 
acaído para o proxecto 
de empresa. 

 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. 

 CMCCT 

 CD 

 CSIEE 

50 3 80   20   x x x x   

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

 CSC 

 CAA 

50 3     10
0 

 x x x x   
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LENDA COMPETENCIAS             LENDA TRANSVERSAIS    

CCL  Comunicación  lingüística                                                                                                 CL Comprensión lectora 

CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía      EOE Expresión oral e escrita   

CD  Competencia dixital              CA Comunicación audiovisual   

CAA  Competencia aprender a aprender            TIC Tecnoloxías da información e comunicación 

CSC  Competencias sociais e cívicas            EMP Emprendemento 

CSIEE  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor         EC Educación cívica  

CCEC  Conciencia e expresións culturais            PV Prevención da violencia  

EV  Seguridade viaria    NA NOSA MATERIA NON FAREMOS PRECTICAMENTE REFERENCIA ESTE 
CONTIDO  

             

 

 

 

 

 A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)     

 As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado:traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,…  

 

*O peso na cualificación de cada estándar se especificará  TAMÉN nas  distintas probas que se presenten ao alumnad0
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5.CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

As orientacións da Unión Europea 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 facendo compatible o 

desenvolvemento económico co benestar social.  

A materia de Iniciación á Actividade Emprendedora e  Empresarial contribúe a alcanzar 

as seguintes competencias: 

Competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia é un instrumento fundamental para a socialización, xa que o 

individuo é un axente comunicativo que produce, e non solo recibe mensaxes a través 

de distintas modalidades, formatos e soportes. A múltiple variedade de situacións que 

presenta esta materia tales como o traballo con textos, intercambios comunicativos, 

exposición e argumentación clara de ideas, así como proposición de alternativas de 

solución para alcanzar acordos dentro do grupo a través da negociación, contribúe de 

maneira significativa á activación do coñecemento lingüístico do alumno.  

Por outro lado, o desempeño de roles específicos, sendo capaz de comunicar ao resto 

de compañeiros entusiasmo e motivación, potencia a consecución das destrezas da 

comunicación lingüística 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

Esta competencia favorece a consecución e sustentabilidade do benestar social, 

esixindo condutas e tomas de decisións persoais vinculadas á capacidade crítica das 

persoas. Por iso, con esta materia, cando o alumno plantexe un proxecto baseándose 

nun razoamento lóxico e no uso de procesos matemáticos, debe ser capaz de emitir 

xuízos  con fundamento sobre o valor engadido do proxecto, así como do beneficio e a 

viabilidade do mesmo. Ademais, cando o alumno planifique as súas decisións 

financeiras persoais ou resolva problemas cotiás sobre consumo, ingresos e gastos 

habituais a través da elaboración de presupostos familiares, utilizará tamén 

ferramentas matemáticas.  

Por último, o alumno traballa con conceptos como o aforro, a inversión e os 

préstamos, onde a valoración e recoñecemento da incertidume como variable, a 

interpretación dos datos, así como o cálculo dos intereses cobrados o pagados, 

contribuíndo á adquisición desta competencia 
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Competencia dixital 

A competencia dixital implica o uso creativo, crítico e seguro das Tecnoloxías da 

Información e  a Comunicación para alcanzar os obxetivos relacionados co traballo, a 

empregabilidade, o aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e participación na 

sociedade.  

A materia contribúe ao desenvolvemento desta competencia co uso das novas 

tecnoloxías, tanto para a pescuda de información como para a presentación e 

exposición da mesma, que resulta imprescindible para tomar decisións sobre aspectos 

da vida cotiá. Ademais, cando o alumno propoña proxectos de negocio innovadores, 

deberá seleccionar e avaliar fontes dixitais de información, e para iso será necesario un 

uso creativo e crítico das tecnoloxías da información. A posibilidade de realizar tarefas 

en equipo e de forma colaborativa fomenta a discusión entre os alumnos sobre cómo 

xestionar a información obtida a través das novas tecnoloxías, logrando así 

transformar dita información en coñecemento. 

Competencia de aprender a aprender 

A competencia de aprender a aprender é fundamental para o aprendizaxe permanente 

que se produce ao longo da vida. Caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e 

persistir no aprendizaxe, o cal esixe capacidade para motivarse por aprender.  

A materia potencia mediante os proxectos individuais e por grupos a competencia de 

aprender a aprender. Preténdese transmitir ao alumno un método de traballo xerador 

de valor para el mesmo e para a sociedade no su conxunto, a través de estratexias de 

planificación, de supervisión e de avaliación co fin de que o alumno se prantexe 

preguntas sobre hipotéticas situacións, para iniciarlle na procura de respostas 

adecuadas e no aprendizaxe autónomo e significativo. A materia de IAEE pon de 

manifesto o que o alumno sabe e o que debe saber sobre situacións concretas da vida 

cotiáns que ten que tomar decisións persoais cuxas consecuencias poden ser tan 

significativas que motivan o aprendizaxe a través do interese persoal, converténdoo no 

protagonista e contribuíndo a súa motivación. 

Competencias sociais e cívicas 

As competencias sociais e cívicas implican a habilidade e capacidade para utilizar os 

coñecementos e actitudes sobre a sociedade, para interpretar fenómenos e problemas 

sociais en contextos cada vez mais diversificados, así como para elaborar respostas, 

tomar decisións, resolver conflitos e interatuar con outras persoas e grupos conforme 

a normas baseadas no respeto mutuo e en conviccións democráticas. 

Cando o alumno se enfronte a situacións de traballo democrático en equipo, deberá 

ser capaz de demostrar iniciativa, respeto, empatía, desempeñar o rol dirixente á hora 
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de organizar tarefas e determinar normas, orientando ao grupo a alcanzar o benestar 

persoal e colectivo, a través de alternativas novidosas que integren intereses 

diferentes.  

Ademais, esta materia contribúe a estas competencias cando o alumno se enfronta a 

situacións de comunicación e negociación, valora o papel do emprendedor 

responsable socialmente, es capaz de identificar necesidades no satisfeitas e valora el 

impacto social e medioambiental na toma de decisións 

Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Esta competencia implica a capacidade de transformar as ideas en actos. Isto significa 

adquirir conciencia da situación a intervir o resolver e  saber elixir, planificar e 

xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con 

criterio propio, co fin de alcanzar o obxetivo previsto. 

A contribución desta materia a esta competencia está presente ao prantexar procesos 

nos que se require a capacidade de pensar de forma creativa, de xerar novas ideas e 

soluciones, de xestionar o risco e manexar a incertidume contribuíndo así a formar 

cidadáns autónomos que tomen a iniciativa da súa vida no ámbito persoal e 

profesional. Esta materia contribúe a que o alumno sexa capaz de desenrolar a 

comunicación, a participación, a capacidade de liderar, a delegación e a resolución de 

conflitos, o pensamento crítico e sentido da responsabilidade, a autoavaliación e a 

habilidade para traballar individualmente e en equipo, co fin de aplicar os seu 

coñecementos e obter resultados satisfactorios que se poidan avaliar criticamente. 

Competencia de conciencia e expresións culturais 

Esta competencia incorpora un compoñente expresivo referido á propia capacidade 

estética e creadora para poder utilizalas como medio de comunicación e expresión 

persoal. A exixencia prantexada nesta materia á hora de manter unha actitude aberta 

e respetuosa ante as disintas creacións artísticas e manifestacións culturais que nos 

levan ao  deseño dun plan persoal para emprender, fan necesario desenrolar o espírito 

crítico e construtivo, recoñecendo en dito plan unha forma de comunicación e 

expresión, que contribúe ao desenvolvemento desta competencia.  

Por outro lado, a elaboración dun proxecto de emprendemento social, e/ou o deseño 

de plans de comercialización de produtos aplicando ideas creativas e innovadoras, así 

como as habilidades de cooperación propias do traballo en equipo, desenvolveno 

pensamento creativo e o uso e valoración crítica das diferentes formas de 

manifestacións artísticas, polo que se estará contribuíndo dende a materia a dita 

competencia 
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6.METODOLOXÍA  
 

 

 

1. Aspectos xerais 

 

 

2. Estratexias metodolóxicas 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.- Estratexias metodolóxicas 

Posibles aspectos: 
 

- Se partirá da competencia inicial do alumnado para incitalo ao pensamento 
económico 

- Tendo en conta a diversidade conseguir ritmos de aprendizaxe comúns, a 
atención particularizada será moito máis sinxela xa que temos un grupo de 11 
alumnos e alumnas. 

- Enfoque orientado á interiorización de cuestións, conceptos, análises e a 
aceptación da pluralidade de respostas 

- O profesor explicará o texto e os exercicios propostos  e matizará as solucións 
aos temas que se propoñan 

 
 

Posibles estratexias: 
 

- Explicación do tema por parte do profesor 
- Aprendizaxe significativa 
- Indagación e cuestionamento de documentos, textos, prensa,… 
- Elaboración de sínteses e esquemas 
- Análise de documentos 
- Comentarios de textos 
- Debates e cuestionamento das solucións presentadas, discusións...  
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3. Secuenciación habitual de traballo na aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posible secuencia: 
Motivación: 

- Presentación  do tema, indagación de preconceptos, cuestionamento persoal, 
textos introdutorios, etc. 

Información do profesor/a: 
- Información básica para todo o alumnado 
- Información complementaria para afondamento e ampliación 

Traballo persoal 
- Lectura e comprensión de textos 
- Resposta a preguntas 
- Comentario de textos 
- Elaboración  sínteses ou mapas conceptuais. 
- Memorización comprensiva 

Avaliación: 
- Análise de producións: caderno 
- Probas escritas (comentarios) 
- Probas escritas (exame) 
- Observación da atención e o traballo na aula 
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7.AVALIACIÓN  

7.1Avaliación inicial 

En que data se realizará 
 
Realizaremos unha valoración dos coñecementos previos dos alumnado  
 
En que consistirá ( proba tipo test, preguntas e respostas, confección de mapas, 
gráficas, etc. relacionados cos estándares? 
 
Será un exame tipo test ou de respostas abertas ou unha lectura para que os alumnos 
explique o aprendido na clase. 
 
Cales serán as consecuencias dos resultados 
 
Non terá consecuencias para o alumnado. Será a modo de consulta e para determinar 
posibles reforzos  ou medidas  ordinarias ou extraordinarias de atención a 
diversidades. 

6.2.- Outras decisión metodolóxicas 

1.- Agrupamentos 
 
--- 
 
2. Tempos 
 
--- 
 
3. Espazos 
Faranse sesións puntuais na aula de informática. 
 
 
4. Materiais 
 
 
5. Recursos didácticos 
 
Libro de texto: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. Editorial  Vicens 
Vives 
 
Textos económicos, literarios ou científicos, aportados polo profesor, ben para explicar 
algún aspecto, ben para ser comentados polo alumnado. 
 
Vídeos breves  nos que mostre algún aspecto estudado na clase 
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7.2 Avaliación continua  

Con que temporalización se farán probas escritas (cada  tema, dous, tres, cántas por 
trimestre ou avaliación, etc. 
 
Farase un comentario de texto, unha proba tipo test ou preguntas curtas cada 2 
unidades didácticas. Isto suporá 2 probas escritas cada avaliación. 
 
Como se cualifican as probas, traballos individuais ou colectivos, traballo na libreta, 
observación. Ponderación, redondeo, … 
 
Os traballos serán persoais ou grupais e reflectirán o esforzo de cada estudante. 
 
A valoración dos mesmos será entre 0 e 0,5 ou entre 0 e 1 en función da resolución 
que dos mesmos faga o alumno/a e da complexidade da proba proposta 
 
Se valorará o caderno de clase e o traballo e atención na clase con outro 0,5 
O alumno pode obter por traballos / comentarios  e caderno / traballo na clase, un 
máximo de 2 puntos na avaliación (20% de actitude, interese, caderno, motivación, 
etc.) 
 
Os outros 8 puntos obteranse nos exames da avaliación, en función do previsto nos 
distintos estándares de aprendizaxe e informando ao alumnado do valor das preguntas 
en cada proba. A nota final será a media aritmética das dúas probas. (80% de contidos) 
 
No caso de poder substituír algunha das probas por traballos en grupo, coa súa 
exposición oral, apoiándose en Power Points ou calquer outro recurso tecnolóxico, 
este contará como nota de exame, valorándose así un 40% se só é un traballo por 
avaliación, ou cun 80% no caso de substituír os dous exames por traballos expositivos.  
 
Como se fai a media de cada unha das avaliacións? Ponderación, redondeo, …. 
 
A nota final de avaliación será a suma das notas dos traballos de avaliación, caderno 
/traballo na clase e  a nota  media resultante das probas escritas. 
 
Que aspectos se van a valorar dentro da observación do traballo na aula 
 
A atención e participación, a motivación e inquedanzas persoais, o mantemento dun 
caderno de clase con apuntamentos do que se comente nela, a esquematización dos 
temas, a ampliación persoal dalgún aspecto que resulte de interese para o alumno/a... 
 
Como se recupera unha proba non superada 
 
Os traballos non entregados en prazo ou non superados son perdas directa de nota; 
non implican suspenso, só imposibilitan o acceso á nota máxima, pois esta está 
condicionada ao traballo diario e a súa exposición despois no exame. 
 
A proba do exame se recupera mediante outro exame de similares características nas 
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que se demostre a adquisición dos coñecementos requeridos na seguinte avaliación. 
 
Como se recupera unha avaliación non superada 
 
Para recuperar as avaliacións non superadas se realizará unha proba escrita, esta vez a 
valoración da mesma será sobre 10 puntos pois na recuperación non se terán en conta 
os traballos realizados durante a avaliación. 
 

7.3 Avaliación final 

Quen debe ir á avaliación final 
 
Todo o alumnado que teña algunha avaliación non superada. 
 
En que consistirá a proba  
 
Nunha proba escrita tipo exame na que se diferenciarán os contidos de cada avaliación 
non superada polo alumno/a. 
 
Que  estándares se van avaliar Avaliación pendentes, todos, … 
 
Se preguntará polos estándares de aprendizaxe de cada avaliación, de tal modo que 
cada quen se examine exclusivamente dos que correspondan a/as avaliación/s non 
superadas. 
 
Na avaliación de pendentes se terán en conta os mesmos criterios, avaliándose 
aqueles estándares que non foran superados previamente. Só cambiaran, por motivos 
de organización académica as datas de realización das probas e a temporalización, que 
se axustará ás circunstancias que se deran no curso anterior ou as modificacións que 
se poidan pactar posteriormente en función sempre das necesidades do alumnado. 
 
Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc? 
 
Se elabora atendendo aos estándares con maior peso na programación e se ponderan 
en función da dificultade que poidan presentar. Só cabe o redondeo matemático. 
 
Que criterios segue o centro para a promoción? 
 
Os legalmente establecidos. 
 

7.4 Avaliación extraordinaria 

Que tipo de proba se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada unha delas, 
etc. 
 
Será unha proba escrita, exame, que se valorará de cero a dez puntos. O aprobado se 
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consegue con cinco puntos. Como norma xeral se intentará que sexa unha proba con 
10 preguntas cun valor de un punto cada unha, isto permite comprobar o dominio 
dunha pluralidade de estándares e ofrece maiores posibilidades de éxito ao alumno/a. 
Se algunha pregunta por extensión ou complexidade require ser valorada con máis dun 
punto, se reducira o número de preguntas do exame. 
 
Como se cualifica, redondeos, etc. 
 
Cada pregunta levará asignado un valor en función da complexidade da mesma. O 
alumnado disporá da indicación do valor de cada pregunta en cada exame. 
 
Ao ser unha avaliación extraordinaria so cabe como criterio o redondeo matemático, 
de ser o caso. 
 
 

7.5 Recuperación e avaliación de pendentes 

Como se fará o seguimento: clases de recuperación, traballos, reunións de 
seguimento, etc. 
 
Non están previstas clases de recuperación nin reunións co alumnado por 
incompatibilidade horarias xa que os alumnos están en clase durante todo o seu 
horario lectivo. Á marxe desta situación calquera alumno/a que queira falar ou 
consultar dúbidas co profesor pode facelo no período de lecer. 
 
Como se avalía, (Avaliacións parciais, avaliación final, cualificación de traballos 
realizados, etc.) 
 
A recuperación se realizará superando en proba escrita a avaliación suspensa.  
 
Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc. 
 
A avaliación final será a media das avaliacións parciais, se valorará positivamente o 
incremento no esforzo do alumnado e negativamente a súa minoración. En calquera 
caso esta valoración afectará ao redondeo da nota, a xustificación  da mesma 
dependerá das probas escritas (exames) 
 
 
Que tipo de proba extraordinaria se vai aplicar, número de preguntas, valoración de 
cada unha delas, etc. 
 
A proba extraordinaria recollerá os estándares mais salientables dos distintos bloques 
temáticos e o número de preguntas será proporcional ao esixido no curso.  
 
Como se cualifica, redondeos, etc. 
 
En función do grado de consecución dos estándares polos que se pregunte. 
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8.AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE  

8.1 Indicadores de logro do proceso de ensino 

1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente   Escala   

                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?     

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?     

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e 
física?     

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?      

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?      

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do 
profesorado?      

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con 
NEAE?      

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con 
NEAE?      

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?      

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?      

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?      

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado 
dentro do grupo?      
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8.2 Indicadores de logro da práctica docente 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral fanase explicacións xerais para todo o alumnado     

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que 
precisa?     

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade      

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os 
alumnos con NEAE?     

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a 
tratar?     

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?     

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e 
expresión oral?     

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe     

7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?     

8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das 
probas/exames,etc?     

9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas 
/exames, etc?     

10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus 
fallos?     

11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do 
profesorado?     

12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?     

13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos 
estándares     

14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliaciÓn,..  ?     
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9.AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

1.- Mecanismo revisión 

Con que periodicidade se revisará 
 
Dado que estamos comezando a aplicala se revisará anualmente para contrastar o seu 
cumprimento e se responde as expectativas xeradas 
Mensualmente se fará unha valoración do grado de cumprimento da mesma e en 
calquera caso ao rematar cada avaliación 
 
Que medidas se adoptarán en caso de desfase? 
 
Reaxustaranse aqueles aspectos da mesma que non poidan cumprirse por algún 
motivo e tratará de analizarse a posibilidade de cumprilos en cursos próximos 
diferenciando os incumprimentos accidentais (solucionables) doutros que poidan esixir 
a revisión da programación 
 

2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica   Escala   

                                              (Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?     

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

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

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?     

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas     

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?     

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?     

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?     

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?     

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?     

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?     

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?     

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?     

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

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?     

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos 
previos?     

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

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación     

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?     

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?     
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22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?     

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?     

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?     

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?     

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?     

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?         

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

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

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso     

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?     

32.-  Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?     
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10.MEDIDAS DE ATECIÓN A DIVERSIDADE  

 

Medidas ordinarias 

 
Organizativas 

 
Curriculares 

1. Adecuouse a estrutura organizativa do centro 
e/ou da aula para algún alumno/a ou grupo? 
 
 

a) Tempos diferenciado, horarios específicos, 
etc. 

 
 

b) b) Espazos diferenciados? 
 

 
c) c) Materiais e recursos didácticos 

diferenciados? 
 
 
2. Faise algún desdobramento de grupos? 
 
 
 
3. Faise algún reforzo educativo e/ou apoio de 
profesorado na aula? 
 
 
 
4. Faise algún reforzo e/ou apoio fóra da/s aula/as 
a algún alumno/a? 
 
 
 
5. Faise algún reforzo e/ou apoio fóra da/s aula/as 
a algún alumno/a? 
 
 
6. Que medidas se propoñen para o alumno 
enviado á aula de convivencia 
 

1. Faise algunha adaptación metodolóxica para algún 
alumno/grupo como traballo colaborativo en grupos 
heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe por 
proxectos, etc.? 
 
 
 
 
2.  Adáptanse os tempos e/ou os instrumentos de 
avaliación para algún alumno/a? 
 
 
 
 
 
 
3. Existe algún programa de reforzo en áreas 
instrumentais (LC/LG/MT) para alumnado de 1º e 2º 
da ESO? 
 
 
 
 
4.  Existe algún programa de recuperación de 
materias non instrumentais (2º ESO)? 
 
 
 
 
5.  Existe algún programa específico para alumnado 
repetidor da materia? 
 
 
 
 
 
6.  Aplicase ese programa específico personalizado 
para repetidores da materia?. 
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Medias extraordinarias 

 
Organizativas 

 
Curriculares 

1. Canto alumnado recibe apoio por 
profesorado especialista en PT/AL? 
 
 
 
 
2. Existe algún grupo de adquisición das 
linguas (para alumnado estranxeiro)? 
 
 
 
 
 
3. Existe algún grupo de adaptación da 
competencia curricular( Al. estranxeiro) 
 
 
 
 
 
4. Existe algunha outra medida organizativa: 
escolarización domiciliaria, escolarización 
combinada, etc.? 

1. Existe algunha Adaptación Curricular na 
materia? ¿Cantas? 
 
 
 
 
 
2.  Foi autorizado para a materia algún 
agrupamento flexible/específico? 
 
 
3. Existe algún Programa de Mellora do 
Aprendizaxe e Rendemento (PMAR) 
 
 
 
4.  Flexibilizouse para algún alumno/a o período 
de escolarización? 
 
 
 
5.  Describir o protocolo de coordinación co 
profesorado que comparte co titular da 
materia, os reforzos, apoios, adaptación, etc. 
(Coordinación cos PT/AL/Outro profesorado de 
apoio/profesorado agrupamento/ et 
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11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  
 

En colaboración coa Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra (AJE) 
promoverase a realización dunha charla no noso centro, dirixido a tódolos grupos de 
docencia do departamento, sobre a exposición dun caso real de emprendemento o cal 
correrá a cargo do fundador da empresa ASC Construcciones.  

(Data:15 de novembro de 2018). 

Visita á sede de Pull&Bear, en Narón, do grupo multinacional do sector téxtil Inditex, 
S.A., prevista para o segundo trimestre do curso. 

(Data: 26 de febreiro de 2019). 

12.DATOS DO DEPARTAMENTO [Só para ESO e bacharelato] 
 

Materia Curso Grupos Profesor/a 

Iniciación á actividade 
económica e empresarial  

4º ESO  4º C Miguel Ángel Veiga  

  

13. REFERENCIAS NORMATIVAS 

- Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada 
parcialmente pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora 
da calidade educativa (LOMCE). 

- Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o 
currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE 
do 3 de xaneiro de 2015). 

- Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións 
entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación 
primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE do 29). 

- 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 (DOG do 29). No caso das programacións didácticas de 
Educación Primaria,  Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se 
establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de 
Galicia (DOG do 9). 
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- 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 (DOG do 21). 

- Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións 
no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29). 


