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CONTIDOS 

 

. Teoría  

 

• Concepto de empresa: obxectivos e funcións.  
• Relacións existentes entre a estructura financeira e as súas aplicacións. 

• Tipos de empresa e criterios de clasificación: natureza da actividade, 
dimensión, tecnoloxía, tipo de mercado e forma xurídica.  

• Empresa e empresario: distintas visións do papel do empresario no 
pensamento económico.  

• Empresa e contorno social e económico: normas mercantís, laborais e fiscais 
que regulan a vida da empresa. A influencia de provedores, consumidores, 
Estado, competencia e tecnoloxía.  

• Factores de localización espacial e dimensión das empresas.  

• Áreas básicas de actividade e a súa interdependencia.  

• Actividades da empresa: productiva e comercial.  

• Patrimonio. Relacións existentes entre a estructura financeira e as súas 
aplicacións.  

• Instrumentos básicos de análise do equilibrio financeiro da empresa.  

• Información económica, financeira e xestión empresarial.  

• Técnicas de producción e de promoción dun producto.  

• A división técnica do traballo e a necesidade de organización.  

• deseño das estructuras de organización. Visión xenérica do pensamento 
administrativo. Novas tendencias organizativas: motivación e participación. 
Conflicto de intereses e vías de negociación.  

• Comunicación e sistemas de información nas organizacións. Novas 
tecnoloxías da información.  

 

Práctica  

• As Contas anuais  
• Balance  

• Conta de perdas e gaños  

• Cálculo de ratios económicas e financeiras e interpretación das mesmas 
(proporcionaranse as fórmulas das ratios). 

• Valoración de proxectos de inversión: Prazo medio de recuperación, VAN e 
TIR (O cálculo do TIR será para un período de tempo non superior a dous 
anos) 
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• Xestión de Stocks  

• Valoración de existencias (FIFO, LIFO, Precio medio ponderado)   

• Producción e custos: Cálculo da productividade. Custos fixos-variables, 
directos-indirectos, medios-marxinais  

• Análise custo-beneficio: Cálculo do punto morto, umbral de rendibilidade. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

 

A cualificación obtida en cada unha das avaliacións obterase a partir da valoración 
dos 

resultados obtidos cos diferentes instrumentos de avaliación empregados, 
realizándose 

da seguinte forma: 

a) Cálculo das notas medias  

Os resultados obtidos nas probas escritas e/ou orais e nos traballos monográficos 

servirán para o cálculo da nota media aplicando as seguintes ponderacións: 

- Probas escritas e/ou orais individuais: 70 %  

 

Os resultados obtidos con cada un destes instrumentos de avaliación valoraranse de 1 a 

10. Posteriormente, aplicaranse as ponderacións anteriores para a cualificación 

do alumno/a. 

 

- Traballos individuais e traballos en grupo : 30 %  
-  

                 INDICADORES NUNCA POUCO REGULARMENT
E 

SEMPRE 

1 Asiste con regularidade ás clases      
2 Atende ás explcacións       
3 Traballa na clase ( Exercicios, toma apuntes …)     
4 Participa activamente na clase      
5 Entrega os traballos puntualmente     
6 Entrega  traballos de calidade      
7 Está motivado coa materia       
8 Ten boa relación cos compañeir@s      
9 Integrase ben para o traballo en equipo      
10 É solidario nos traballos de grupo      
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11 Ten iniciativas e aportacións propias ante os 
problemas que se prantexan   

    

12 Valora e respeta as aportacións d@s compañeir@s      
13 É crítico ante a información que recibe na clase ou 

busca para os traballos  
    

14 Autoevalua razoadamente as aportacións que fai ( 
Autocrítica )  

    

15 Mostra satisfación co traballo ben feito      
16 Manten unha actidude proactiva nas actividades 

escolares  
    

      

 


