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1  INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA M ATERIA 
 

Contexto 

 

a) O Instituto de Ensino Secundario Terra de Trasancos é un centro do Concello 

de Narón de titularidade pública. 

 

O centro atópase no Camiño Real S/N. 

 

No entorno atopamos un polígono onde se desenvolven actividades de tipo 

industrial, comercial e empresarial. 

 

O nivel socioeconómico das familias é principalmente de clase obreira ou clase 

media/baixa. 

 

 

O acceso principal ó centro resólvese dende a Estrada de  Cedeira. 

 

A distancia do IES ós núcleos urbanos do concello, así como a procedencia dos 

alumnos fai que estes accedan na súa práctica totalidade a este en transporte escolar, 

e, no caso dos alumnos de ciclos en transporte privado cando o seu horario lectivo 

non coincide co do resto dos alumnos. 

 

Este feito supón un condicionante na actividade do centro pois, na práctica, o 

desenvolvemento de calquera actividade fóra do horario lectivo implica o 

desprazamento dos participantes polos seus propios medios  

 

b) Modelo lingüístico. 



 

O idioma oficial empregado no centro é o galego. Emprégase en tódalas 

comunicacións, circulares e escritos. 

 

En canto ó idioma empregado nas clases, é parello entre o galego e o castelán, 

axustándose en todo caso ó prescrito na normativa lingüística sobre o uso do galego no 

ensino. 

 

O idioma empregado polos profesores nas súas relacións persoais é 

indistintamente galego ou castelán, sen que se aprecie preponderancia no uso dalgún 

deles. 

 

c) Datos relacionados co alumnado e coas familias: 

 

1) Etapas e niveis de 

ensinanza. O centro imparte 

ensinanzas de: 

1.a) Educación secundaria obrigatoria (ESO) 

 

1.b) Bacharelato. As modalidades impartidas son o Científico Tecnolóxico e o de 

Humanidades e Ciencias Sociais. 

 

1.c) Ciclos de grao medio: 

 

- Xestión administrativa. Pertence á familia profesional de 

administración. Ten unha duración de 2000 horas repartidas 

en dous cursos académicos. 

 

1.d) Ciclos de grao superior. 

 



- Administración e Finanzas. Pertence á familia profesional de 

administración. Ten unha duración de 2000 horas repartidas 

en dous cursos académicos. 

 

 

 

1.e) FP BÁSICA de Electricidade e E lectrónica.  

1.f) FP BÁSICA de Comercio  

 

 

1.1 A ECONOMÍA NO CONTEXTO DO IES TERRA DE  TRASANCOS 
 

 

A ECONOMÍA NO CONTEXTO DO IES TERRA DE    TRASANCOS 
 

 

O estudio da economía axuda a percibir e coñecer a realidade que nos rodea, 
e serve para analizar e profundizar as relacións humanas dende aspectos micro 
ata aspectos globais A Economía potencia as habilidades e destrezas de 
razoamento, abstracción e interrelación, e proporciona ferramentas para    
examinar de forma crítica a sociedade e contribúe a desenvolver a curiosidade 
intelectual, a  capacidade analítica, e  a  amplitude de perspectivas ao   facer 
fronte ao  estudio e  investigación de  diversos temas, o  coñecemento  de 
variables como o crecemento, a pobreza, a débeda, a riqueza, a calidade de 
vida, o comercio internacional, o medio ambiente, etc., un coñecemento 
matemático e estatístico, así como unha habilidade de comunicación oral e 
escrita para explicar e transmitir as ideas e conclusións con argumentos e 
evidencias empíricas, a  importancia da  ética na  actividade económica e   o 
marco   dos  dereitos humanos. 

 

 

A formación en economía faise necesaria nun contexto globalizado, no que as relacións 
entre os axentes económicos e sociais son cada día máis complexas.  

A consideración do comportamento económico das persoas na procura da satisfacción das 
súas necesidades, así como da produción e da organización dos bens e os servizos 
necesarios, e da distribución dos recursos escasos facilitan a compresión da realidade 
social. 



Calquera persoa necesita coñecer as regras básicas que explican os acontecementos 
económicos e a linguaxe específica utilizada por economistas e medios de comunicación 
para analizar eses feitos. O estudo da economía axuda a percibir e a coñecer o mundo, e 
posibilita analizar e afondar nas relacións humanas, facilita a comprensión dos conceptos 
utilizados habitualmente na análise económica e empresarial, serve para potenciar 
destrezas de razoamento, abstracción e interrelacións, e proporciona ferramentas para 
examinar de xeito crítico a sociedade. E contribúe tamén a desenvolver a curiosidade 
intelectual, a capacidade analítica, o rigor e a amplitude de perspectivas á hora de indagar 
no coñecemento de variables como o crecemento, a pobreza, a educación, a saúde, a 
riqueza, o ambiente, etc. Proporciona importantes coñecementos matemáticos e 
estatísticos, habilidades de comunicación oral e escrita para explicar e transmitir ideas e 
conclusións, con argumentos e evidencias empíricas, sentido da ética e respecto polo ser 
humano, así como unha intensa capacidade de traballo, tanto individual como en equipo. 

O enfoque empregado pola economía na resolución dos problemas sociais distínguea das 
restantes ciencias sociais. 

 A materia de 4º de ESO distribúese en seis bloques que permiten o estudo da economía 
como ciencia e do papel dos axentes económicos. No bloque 1 ("Ideas económicas 
básicas") recóllense aspectos relativos aos principios económicos, á terminoloxía propia e 
á metodoloxía da ciencia económica. No bloque 2 ("Economía e empresa") analízase o 
papel e o funcionamento do/da axente de empresas na economía. O seguinte bloque 
("Economía persoal") está dedicado ao estudo da transcendencia das decisións 
económicas na vida das persoas. O cuarto bloque ("Economía e ingresos e gastos do 
Estado") repasa o papel estatal no funcionamento económico a través da análise dos seus 
ingresos e gastos. No quinto bloque ("Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego") 
repásanse os aspectos máis salientables da economía financeira e a súa repercusión na 
actividade económica e o nivel de emprego. E para rematar, o bloque de "Economía 
internacional" fai un breve repaso do funcionamento do sector exterior da economía con 
especial fincapé nas repercusións da integración económica e a globalización. 

A grande transcendencia social da economía queda reflectida na súa contribución ao 
fomento da mellora na calidade de vida, ao progreso e ao benestar social. Os 
coñecementos económicos teñen cada día mías valor, pola importancia de contar cunha 
cidadanía formada e pola relevancia dunha boa administración dos recursos públicos. 

O estudo da economía proporciona, xunto coa formación técnica, competencias lingüísticas 
e de comunicación, matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, sociais e 
cívicas, así como sentido da iniciativa e espírito emprendedor.



 

Na metodoloxía aplicada débese ter en conta que se trata dun curso de iniciación, 
polo que debe prevalecer a comprensión, interpretación e descrición dos fenómenos 
económicos, mais que a súa explicación técnica, para a que precisarían ferramentas 
demasiado complexas que desviarían a atención do obxectivo principal da materia: 
recoñecer como a sociedade xera os recursos necesarios para satisfacer as 
necesidades das persoas que a forman. 

Os estudos de Bacharelato teñen un dobre obxectivo; por unha banda, orientar e 
preparar para os estudos superiores e, por outro, contribuír á formación xeral do 
alumnado para que se desenvolva con soltura nunha sociedade cada vez mais 
evolucionada e na que as formas de organización económica revisten modos cada 
vez mais complexos  . 

Con esta materia trátase de espertar nos alumnos o interese e a curiosidade pola 
problemática social e medioambiental que acompaña aos procesos económicos, 
tanto a nivel local, autonómico, nacional como internacional. Todo iso dentro dun 
contexto de globalización , é dicir, nunha paisaxe onde o proceso de integración 
das economías é crecente debido á enorme redución nos custos de transporte e 
comunicación e ao desmantelamento de barreiras de tipo  comercial. 

 

A Economía introduce ao alumnado nos conceptos básicos que lle permitirán 
coñecer o funcionamento dos sistemas económicos que ,teoricamente, estarían 
enfocados a procurar o benestar material dos cidadáns. O ensino da Economía ten 
que contemplar a perspectiva histórica da mesma pero sen descoidar o contexto 
socio- cultural dun mundo cada vez mais cambiante e mais interrelacionado, é 
dicir, haberá que contemplar os aspectos puramente técnicos pero coa matización 
do aspecto socioeconómico que é tan determinante no crecemento das  
economías. 

 

Incidir no papel que a materia desempeña na configuración de valores e de 
actitudes socialmente positivas, tales como a valoración do traballo en equipo, 
o coñecemento do funcionamento dos grupos, a importancia das actitudes 
individuais no benestar colectivo, o rexeitamento das desigualdades 
económicas e  a degradación do medio ambiente,  etc.
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A metodoloxía a seguir estará un pouco  condicionada  por  diferentes  aspectos 
que teñen que ver coa ausencia, en principio, de coñecementos económicos 
que terá a maioría do alumnado e pola idade dos mesmos. Xa que logo hai que 
tratar de motivar aos alumnos para que se vaian implicando loxicamente no 
coñecemento  dos  fenómenos económicos. 

 

A idade dos alumnos tamén terá algún grado de incidencia no 
desenvolvemento do curso. A maioría deles en período de grandes cambios de 
carácter e de personalidade, suscitaranse interrogantes de diversa índole que 
favorezan a súa integración como membros activos da sociedade, responsables 
ante cuestións fundamentais como a solidariedade, a sostibilidade, a igualdade,  
as desigualdades.
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2  . CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

Segundo o decreto 86/2015, do 25 de xuño, no artigo 10, indícanse os obxectivos da 
educación secundaria obrigatoria. nese artigo indícase que 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, reforzar 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 coida-do 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. 

 

2.1  COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

As competencias clave do currículo serán as    seguintes: 

 

a. Comunicación lingüística (CCL). 
 

b. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCCT). 

 

c. Competencia dixital (CD). 

 

d. Aprender a aprender (CAA). 

 

e. Competencias sociais e cívicas (CSC). 
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f. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

 

g. Conciencia e expresións culturais (CCEC).  
 
 

3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN RELACIÓN A: OS CONTIDOS DA MATERIA, OS 
OBXECTIVOS, OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  
 

Primeira avaliación 
 
 

 

Bloques Estándar de  aprendizaxe Temporalización 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ideas 
económicas    

básicas 

 

 

 

 

 

 ECB1.1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade de 
elixir e tomar decisións como as claves dos problemas básicos de 
calquera economía, e comprende que todas as eleccións supoñen 
renunciar a outras alternativas e que todas as decisións teñen 
consecuencias. 

 

 ECB1.1.2. Distingue formas de analizar e resolver problemas 
económicos, e identifica as súas vantaxes, os seus inconvenientes e 
as súas limitacións. 

 

 ECB1.2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da área 
da economía. 

 

 ECB1.2.2. Diferencia entre economía positiva e economía 
normativa. 

 

 ECB1.2.3. Representa e analiza graficamente o custo de 
oportunidade mediante a fronteira de posibilidades de produción. 

 

 ECB1.3.1. Representa as relacións que se establecen entre as 
economías domésticas e as empresas. 

 

 ECB1.3.2. Aplica razoamentos básicos para interpretar 
problemas económicos provenientes das relacións económicas do seu 
contorno. 

 

 

 
3 clases 

 

 

1 clases 

 

 

 

2 clases 

 

 
1 clases 

 

2 clases 

 

 

1 clases 

 

3 clases 
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Primeiro parcial 

 
 

Bloques 

 

Estándar de  aprendizaxe 

 

Temporalización 
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 2. Economía e empresa 

 ECB2.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e 
relaciónaas coas esixencias de capital para a súa constitución e coas 
responsabilidades legais para cada tipo. 
 
 ECB2.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de empresas 

máis apropiadas en cada caso, en función das características concretas, 
aplicando o razoamento sobre clasificación das empresas. 
 
 ECB2.1.3. Distingue os tipos de empresas e de empresarios/as 

que actúan no seu ámbito, así como a forma de interactuar co seu 
contorno máis próximo e os efectos sociais e ambientais, positivos e 
negativos, que se observan. 
 
 ECB2.2.1. Analiza os tipos de factores produtivos e as relacións 

entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 
 
 ECB2.2.2. Identifica os sectores económicos, así como os seus 

retos e as súas oportunidades. 
 
 ECB2.3.1. Explica as posibilidades de financiamento das 

empresas e diferencia o financiamento externo e o interno, a curto e a 
longo prazo, así como o custo de cada unha e as implicacións na marcha 
da empresa. 
 
 ECB2.4.2. Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, 

calcula o seu beneficio ou a súa perda, aplicando razoamentos 
matemáticos, e interpreta os resultados. 
 
 ECB2.5.1. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a 

súa forma xurídica e as actividades, e sinala o funcionamento básico dos 
impostos e as principais diferenzas entre eles. 
 
 ECB2.5.2. Valora a achega que para a riqueza nacional supón a 

carga impositiva que soportan as empresas. 

 
 
1 clases 
 
 
1  clases 
 
 
 
1  clases 
 
 
 
2 clases 
 
 
1 clases 
 
 
2  clases 
 

 
 
 

2 clases 
 
 
2  clases 
 
 
1 clases 
 
1 clases 
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Bloques 

Estándar de  
Temporalización 

aprendizaxe 
 
 
 
 
 
 
 

3. Economía 
persoal 

 
 
 
ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, 
identificando os ingresos e os gastos integrantes, e realiza o seu 
seguimento. 
 
ECB3.1.2. Utiliza ferramentas informáticas na preparación  e 
desenvolvemento dun orzamento ou plan financeiro personalizado. 
 
 ECB3.1.3 Manexa gráficos de análise que permiten comparar unha 
realidade personalizada coas previsións establecidas. 
 
 ECB3.2.1. Comprende as necesidades de planificación e do 
manexo de asuntos financeiros ao longo da vida. Esa planificación 
vincúlase á previsión realizada en cada etapa, de acordo coas decisións 
tomadas e a marcha da actividade económica nacional. 
 
 ECB3.3.1. Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control 
do gasto. 
 
 ECB3.3.2. Analiza as vantaxes e inconvenientes do 
endebedamento, valorando o risco e seleccionando a decisión máis 
axeitada para cada momento. 
 
 ECB3.4.1. Comprende os termos fundamentais e describe o 
funcionamento das contas na operativa bancaria. 
 
 ECB3.4.2. Valora e comproba a necesidade de interpretar as 
cláusulas dos contratos bancarios para coñecer os dereitos e as obrigas 
que se derivan delas, así como a importancia de operar en condicións de 
seguridade cando se empregan procedementos telemáticos. 
 
 ECB3.4.3. Recoñece a capacidade de negociación coas 
entidades financeiras e analiza os procedementos de reclamación ante 
estas. 
 
 ECB3.4.4. Identifica e explica as modalidades de tarxetas 
bancarias, así como os elementos e os procedementos que garanten a 
seguridade na súa operativa. 
 
 ECB3.5.1. Identifica, describe e clasifica os tipos de seguros 
segundo os riscos ou as situacións adversas nas etapas da vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 clases 
 
2 clases 

 
 
1 clases 
 

1 clases 
 
 
1 clases 
 
 
1  clases 
 
1 clases 
 

 

 clases 
 

 
1 clases 
 
 
1 clases 
 
 
2 clases 
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Segundo parcial 
 

 
Bloques 

Estándar de  
Temporalzación 

aprendizaxe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ingresos e gastos do Estado 

 
 ECB4.1.1. Identifica as vías de onde proceden 
os ingresos do Estado, así como as principais áreas dos 
gastos do Estado, e comenta as súas relacións. 
 
 ECB4.1.2. Analiza e interpreta datos e gráficos 
de contido económico relacionados cos ingresos e os 
gastos do Estado. 
 
 
 ECB4.1.3. Distingue nos ciclos económicos o 
comportamento dos ingresos e dos gastos públicos, 
así como os efectos que se poden producir ao longo 
do tempo. 
 
 
 ECB4.1.4. Describe o contido dos orzamentos 
públicos e argumenta a necesidade de prever os 
ingresos e os gastos, e controlar a súa execución. 
 
 
 ECB4.2.1. Comprende e expresa as diferenzas 
entre os conceptos de débeda pública e déficit 
público, así como a relación que se produce entre 
eles. 
 
 
 ECB4.3.1. Coñece e describe os efectos da 
desigualdade da renda e os instrumentos de 
redistribución desta. 
 
 
 ECB4.3.2. Interpreta gráficos representativos da 
distribución da renda 

 
 
3 clases 
 
 
 
3 clases 
 
 
 
 
 
3 clases 
 
 
 
  
 
3  clases 
 
 
 
 
2 clases 
 
 
 
 
2 clases 
 
 
  
2 clases 
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5. Economía e tipos de xuro, inflación e 

desemprego 

 
 
 ECB5.1.1. Describe as causas da inflación e valora 
as súas principais repercusións económicas e sociais. 
 
 ECB5.1.2. Explica o funcionamento dos tipos de 
interese e as consecuencias da súa variación para a 
marcha da economía. 
 
 ECB5.1.3. Valora e interpreta datos e gráficos 
de contido económico relacionados cos tipos de xuro, 
inflación e desemprego. 
 
 ECB5.2.1. Describe as causas do desemprego e 
valora as súas principais repercusións económicas e 
sociais. 
 
 ECB5.2.2. Analiza os datos de desemprego en 
España e as políticas contra o desemprego. 
 
 ECB5.2.3. Investiga e recoñece vieiros e tendencias 
de emprego. 

 
 
 
3 clases 
 
 
2 clases 
 
 
 
2  clases 
 
 
 
 
2 clases 
 
 
2 clases 
 
2 clases 

 
 

 
 

 
Bloques 

Estándar de  
Temporalzación 

aprendizaxe 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Economía internacional 
 

 

 
 ECB6.1.1. Valora o grao de interconexión das economías 
de todos os países do mundo e aplica a perspectiva global para 
emitir xuízos críticos. 
 
 ECB6.1.2. Explica as razóns que xustifican o intercambio 
económico entre países e que inflúen nel. 
 
 ECB6.1.3. Analiza e presenta acontecementos económicos 
contemporáneos no contexto da globalización e o comercio 
internacional. 
 
 ECB6.1.4. Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes 
do proceso de integración económica e monetaria da Unión 
Europea. 
 
 ECB6.1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a 
súa relación co impacto económico internacional, e analiza as 
posibilidades dun desenvolvemento sustentable. 

 
 

 clases 
 
 
 

 clases 
 
 
4 clases 
 
 

4 clases 
 
 
4 clases 
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CRITERIOS DE A V A L I A C I Ó N  E  CUALIFICACIÓN. 
INDICADORES DE LOGRO  
 

A avaliación será continua e integral, comprendendo tanto os contidos 
conceptuais como os procedimentais e actitudinais. 

 

 
 

AVALICIÓN CONTINUA 
 

 
INSTRUMENTO 

 

 
EXPLICACIÓN 

 

CRITERIO DE 
CUALIFICACIÓ
N PONDERA 

 

 

 

 

Probas (escritas 
ou orais) 

Procurarase facer dúas probas por avaliación. 
Cada proba terá tres bloques de preguntas 

 

• O primeiro bloque que sumará 5 puntos, estará formado por preguntas cortas 
relacionadas con conceptos básicos valorando positivamente os exemplos Nas 
preguntas curtas (cunha puntuación mínima de 0,75 puntos e máxima de 1,5 
puntos), nos casos nos que non se ofrezan definicións exactas e precisas dos 
conceptos, valoraranse positivamente os exemplos, 

• Unha pregunta longa a desenvolver, a elixir entre dúas opcións cunha 
puntuación de 2 puntos 

             
    

 

 

 

 

 
50% 

Traballos, proxectos e 
outras actividades 
valorase mediante 
rúbrica portfolio 

• Ademais do contido dos traballos, terase en conta a orixinalidade dos análises, a 
corrección na expresión, o deseño, a variedade das fontes, o rigor científico, a entrega 
no prazo indicado, a capacidade de análise e síntese, a capacidade crítica, etc 

 

 

 

30% 

Actitude e 
comportamento 
valorase 
mediante 
rúbricas  

• Terase en conta: A asistencia a clase, atender as explicacións, o traballo na 
clase ( Exercicios, tomar apuntes …), puntualidade na entrega dos traballos, 
traballo en equipo, boa relación cos compañeiros/as, a  participación  na clase, 
as participacións críticas argumentadas, o respecto polas opinións dos 
compañeiros, respecto polo material, a puntualidade, etc. 

 

 

 
20% 

 

 

RÚBRICA PORTAFOLIO   

Presentación e forma ( deseño do blog , ortografía, información dos 
traballos )  20% 

Publicación no portafolio de  tódolos traballos correspondentes en 
tempo  40% 

Calidade dos  traballos  40% 

  

 

 

 

RúBRICA COMPORTAMENTO   valor  

Respecto aos compañeiros    30% 

Respecto ao profesor        30% 

Seguimento – participación na aula  20% 

Traballo en equipo  20% 
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Todos os instrumentos de avaliación cuantificaranse de 0 a 10. Para o cálculo 
das notas de avaliación, é necesario que tódalas notas obtidas nas probas 
orais, escritas, traballos e outras actividades individuais e colectivas sexan 
iguais ou superiores a 4. Se non é así, a cualificación será negativa. Se a 
cualificación en probas é negativa, o alumnado poderá ir a unha proba de 
recuperación . Se a nota negativa é no apartado de “traballos e outras 
actividades” , terá que repetir o traballo e á actividade se isto é posible, 
senón, terá que superar os aspectos negativos na seguinte actividade. Se o 
alumno/a obtén unha nota negativa na rúbrica, o profesor   explicaralle os 
aspectos negativos e positivos para que poida  mellorar. 

A nota final por avaliación calcúlase tendo en conta as limitacións do 
apartado anterior , obtendo a nota media ponderada de tódolos instrumentos 
de avaliación  . 

 

Superarán a materia, aqueles/as alumnos/as que obteñan unha cualificación 
igual ou superior a cinco. 

Para o cálculo da cualificación levará a cabo un redondeo da seguinte  forma: 

- Parte decimal da cualificación igual ou superior a 50 centésimas: farase un 
redondeo á alza. 

- Parte decimal da cualificación inferior a 50 centésimas: farase un redondeo á 
baixa 

 

 

 

 

Os/as alumnos/as que non promocionen realizarán unha proba 
extraordinaria deseñada de modo que permita comprobar que 
alcanzaron os mínimos . É necesario superar o 55 % dos contidos desta 
proba de mínimos para obter unha cualificación positiva. Para manter a 
coherencia co sistema de traballo desenvolvido ao longo do curso, 
deseñarase para este período,  un plan de traballo personalizado no que 
se inclúan actividades diversas que propicien a realización por parte do 
alumno/a de un traballo continuado. A realización destas actividades 
será un requisito imprescindible para poder realizar a proba escrita de 
contidos mínimos. 

 

4.1  PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA   PROGRAMACIÓN  
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Tendo en conta que a  programación é  un  documento vivo, ao  longo do 
curso farase un seguimento da programación para detectar, se fora  o 
caso, posibles desaxustes na secuenciación, e comprobar que se  acadan 
os obxectivos  programados. 

Avaliaremos a   práctica docente, utilizando os seguintes  instrumentos: 

- Atención á diversidade, mecanismos postos en acción:  
- Eficacia e efectividade dos recursos humanos e materiais empregados 

 

- Metodoloxía: proposta de acción de aula variadas en canto á metodoloxía 
( traballo cooperativo e colaborativo,  resolución  de problemas, proxectos…) 

 

- Instrumentos de avaliación que resultan útiles: probas escritas de resposta 
múltiple, probas orais, proxectos grupais,  proxectos  individuais, 
presentacións informáticas,… 

 

- Avaliación inicial 

 

- Coordinación do equipo docente en relación co resto da comunidade 
educativa: profesorado, alumando e familias 

 

- Convivencia: clima de traballo na aula 

 

- Eficiencia das medidas curriculares e organizativas utilizadas 

 

- Contribución da práctica docente ao desenvolvemento xeral dos plans e 
proxectos do centro 

 

- Memoria de final de curso 

 

Analizando os resultados dos instrumentos anteriores, farase un 
informe que figurará na memoria de final de curso. Neste informe 
xustificaranse, na medida do posible, as circunstancias que causaron as 
posibles  desviacións  na programación. 

Se fose o caso, habería que reformularse a programación para 
cursos sucesivos, introducindo as melloras que fagan este documento 
máis eficiente. 
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4.2  GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
 

Tódolos estándares de aprendizaxe serán traballados e 
avaliados, sen facer diferenciacións sobre a súa importancia 
e/ou transcendencia , pois todos son igual de importantes para 
a consecución dos obxectivos, por tanto non priorizaremos uns 
sobre os outros 

. 

 

5  ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO,RECUPERACIÓN E  

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES  

 
No caso de existiren alumnos de 2º curso de Bacharelato coa materia de 1º 
de Economía suspensa o departamento dispón de materiais de exercicios 
que serían proporcionados ó alumnado. Ademais intentaríase atopar un 
tempo semanalmente para poder facer un repaso dos temas nos que haxa 
máis dúbidas. Tamén acordaríase cos alumnos as datas para facer as 
probas da materia, situando de tódolos xeitos a data dunha proba final en 
maio e outra en   setembro. 

 

ACTIVIDADES  PARA PENDENTES 
TIPO DE PROBA EXPLICACIÓN PONDERACIÓN 
 

Exercicios 
 

Baterías de exercicios por parciais 
 

20% 
Exames parciais Se non se supera algún dos parciais deberá acudir a proba final de maio. 80% 
 

Final maio 
e 
setembro 

 

Aqueles alumnos que non foran avaliados positivamente en xuño realizarán 
unha proba escrita única con toda a materia 

 

100% 
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6   AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E 
COLECTIVAS  

 
 

 
• Farase unha avaliación inicial, para ter en conta os coñecementos socio-

económicos da alumna/o . Inquedanzas , intereses e preocupacións 
persoais sobre a  economía, a sociedade e o medio ambiente. 
 
A partir deste coñecemento previo individual:  

 

• Estímase que a cada unidade didáctica se lle dedicará o tempo necesario 
no que se engloba a explicación da mesma, resolve-las dúbidas xurdidas e a 
facer todo tipo de casos prácticos, comentarios, debate e traballos individuais 
e en grupo. 

 

• Outro aspecto a ter en conta é a aprendizaxe mediante a realización de 
determinadas tarefas de forma activa, o alumno aprende facendo, realizando. 

 

• Realización dun traballo individual ao longo do  curso  consistente  na 
elaboración, dun blog individualizado onde cada alumno recollerá os 
traballos individuais e a súa aportación aos traballos de  grupo  .  O  blog  tamén 
funcionará como caderno de aula. 

 

• O profesor dirixe o proceso de aprendizaxe, orientándoo, motivándoo, e 
controlándoo durante a realización dos traballos na clase. 

 

• Intentarase que a clase sexa o máis participativa e práctica posible, na súa medida, 
para propiciar unha mellor comprensión da materia. 

 

• É importante que os alumnos adquiran os distintos hábitos de utilización e coidado 
dos materiais. 

 

• Ó longo do curso estableceranse traballos en grupo, tendo en conta diversos 
aspectos: 

 

Toda a actividade procura o impulso da autonomía persoal 

 

Un dos obxectivos do bacharelato é formar alumnos coa capacidade necesaria para 
desenvolver traballos por si mesmos. 
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Sen prescindir do control ou dirección por parte do profesor, os alumnos deberán 
organizar os traballos, distribuíndo as tarefas a desempeñar, así como as 
responsabilidades. 

 

MODIFICACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 

 
Se os resultados fosen negativos nunha porcentaxe representativa do alumnado, 
tentaríase modificar a metodoloxía empregada, incidindo aínda máis nas actividades 
prácticas e cambiando, se fose preciso, os contidos programados para adaptalos  
máis aos estándares. 

 

Os diferentes contidos serán expostos polo profesor mediante presentacións. 
Os alumnos disporán de apuntes e exercicios na aula virtual do IES Terra de 
Trasancos e     fotocopiados se fose necesario debido a dificultades de acceso a 
internet de algún/ha alumno/a. 

As exposicións teóricas complementaranse coa resolución de supostos 
prácticos e as actividades necesarias para que a aprendizaxe sexa 
significativa. 

A metodoloxía estará encamiñada á contribución para acadar as competencias 
básicas. Fomentarase a participación activa do alumnado no desenvolvemento 
das clases e o traballo en grupo. 

 

- Clase teórico- práctica con presentacións , vídeos e apuntes da Aula 
virtual do IES Terra de Trasancos e resolución de exercicios 

 

- Traballos individuais e en grupo . 
• O papel do profesor é de orientador , asesor e supervisor. 
• No traballo en grupo nomeamos un coordinador semanal ou 
quincenal para cada grupo, que vai rotando e responsable do reparto 
equitativo das tarefas individuais e da animación do traballo en grupo. 

 

- Clases de taller de Economía  : 

 
Espazo de análise, creación e colaboración que basease no estudo de casos, 
co obxectivo primeiro de que o alumnado aplique  a teoría a casos reais que 
analizamos 

mediante documentais e películas e co segundo obxectivo de xerar ideas e 
proxectos que satisfagan necesidades  e fomenten a faceta emprenendedora do 
alumnado 
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7  MATERIAIS FERRAMENTAS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
O material que servirá de referencia serán uns apuntes elaborados polo profesor e 
dispostos na Aula virtual . Tamén contaremos con lecturas de textos de Economía 
e un libro de texto non obrigatorio e gratuíto como lectura de apoio 

 

- Entender la Economía  
http://www.librosdetextogratis.com/fotos/1345404394_XtxA.pdf 

Autor: Jose Sande  

 

Outros recursos didácticos a empregar  serían: 

 

 

- Blogs da materia: www.ecotrasancos.blogspot.com 

  - Textos legais. 

- Medios audiovisuais: uso de internet, vídeos didácticos de Educación para o 
desenvolvemento (AECID ) , documentais sobre Economía, e temas de interese 
como o medioambiente , dereitos humanos, e obxectivos de desenvolvemento do 
milenio , UNICEF, etc 

 

- Aula de Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecotrasancos.blogspot.com/
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8  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 
 

Tras a reunión da avaliación inicial estableceranse as medidas da atención a 
diversidade nos grupos. 

 
- Alumnado con ACI: elaboración de programación e deseño de actividades para 
que alcancen os estándares de aprendizaxe coa axuda do Departamento de 
Orientación 

 
- Alumnado con reforzo educativo: adaptación dos instrumentos de avaliación ( 
modificación dos tempos dos exercicios, preguntas máis claras e sinxelas, 
elaboración de exercicios escritos fóra da aula de referencia para que  non 
existan distraccións,…). As adaptacións dos instrumentos da avaliación 
dependerán das características do alumnado. 

 
- Alumnado repetidor, dependendo do tipo de alumno/a pódese aplicar as 
medidas de reforzo educativo.
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9  ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN  

Teñen especial importancia: 

Educación ambiental 

 

O tratamento deste tema transversal realizarase tanto ó impartir os contidos 
básicos, nos que se deben incluír as grandes cuestións da educación ambiental, 
coma nos complementarios, nos que se deben formular aspectos do tema e 
tratalos monograficamente. 

 
Algúns dos aspectos ós que se deben prestar maior atención no conxunto deste 
tema transversal son: o tratamento dos residuos sólidos urbanos, o control dos 
vertidos de substancias tóxicas, o impacto ambiental das emisións atmosféricas, 
a xestión dos recursos naturais coma a auga, etc. En moitos casos, estes temas 
pódense tratar desde o punto de vista de diferentes   disciplinas. 

 

 

 

Educación para a saúde 

 

Existen unha serie de aspectos moi importantes  relacionados  coa  educación 
para a saúde, que deben terse en conta. Entre eles destacan a prevención de 
riscos de enfermidades infecciosas e medidas a seguir na vida diaria para evitar 
alerxias, intoxicacións e infeccións por fungos, protistas e moneras, os perigos 
das radiacións, etc. as medidas de hixiene e  conservación  referentes  a 
alimentos. Recoñecer e valorar a importancia da auga e dos alimentos na nosa 
vida, a súa calidade. 

 

Educación do consumidor 

 

Aspectos coma o uso responsable da enerxía que utilizamos no fogar  ou  no 
cultivo de vexetais, a elección de alimentos adecuados, o coñecemento das 
repercusións que teñen sobre o medio os produtos que consumimos, a 
importancia do tratamento dos residuos e as técnicas de aforro a través do 
reciclado, etc. En conxunto, todos estes aspectos van dirixidos a crear unha 
conduta de consumo responsable, respectuosa coas persoas e co   medio.
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Educación non sexista 

 

No ámbito científico a presencia da muller é realmente importante, o que fai absurda 
a discriminación por razón de sexo. Esta situación real debe servir como punto de 
partida e como base para realizar unha educación para a igualdade de oportunidades 
que se estenda non só ó medio científico, senón a tódolos aspectos da vida  cotiá. 

 
Educación cívica 

 

Se estudarán en medidas para diminuír a emisión de dióxido de carbono e outros 
gases de efecto invernadoiro; xestionar o consumo de auga e a dificultade de 
acceso á auga potable; preservar a  biodiversidade 

 

 

 

 

Na medida do posible, utilizaranse estratexias de  diversificación  para  abordar ditas 
diferencias. 

Unha vez feita a avaliación inicial, e detectadas os diferentes coñecementos previos 
e/ou capacidades, estas estratexias consistirán nunha axuda individualizada ós 
alumnos con maiores dificultades (tendo sempre en conta o número de alumnos 
por aula) e na utilización de recursos didácticos diferentes en función das 
necesidades deses alumnos, tanto nos casos nos que  sexa preciso simplificar ou 
reforzar, como nos casos nos que, para motivar ao alumnado, fora recomendable 
ampliar os contidos, facendo traballos de investigación en  colaboración co profesor/a. 

Haberá deseñadas, xa que logo, unhas actividades de ampliación para os alumnos que 
demostren ter altas capacidades na materia, que serían avaliadas xunto ás 
actividades de grupo. 

Ademais, estes alumnos con altas capacidades, encargaranse de xestionar o blog- 
xornal de clase, investigando que novas poden ter cabida no mesmo e distribuíndo e 
controlando estas entradas entre o resto dos compañeiros. 
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10  PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Obxectivos xerais da programación de Educación en valores. Teñen especial 
importancia tódolos relacionados coa Axenda 2030 de Nacións Unidas  en 
especial  a loita cos extremismos e outras aportacións da temática do noso 
proxecto Erasmus “Challenging extremis”, resolución de conflitos , educación 
emocional e dereitos humanos. Entre outros:  : 

 
Aprender a ser 

 

 

 

• Desenvolver os valores cooperativos como escola de democracia e de 
dereitos humanos . Comprender que a participación en proxectos 
escolares solidarios implica igualdade de dereitos , asumir 
responsabilidades e comprender que non se perciben beneficios materiais 
pero si, a realización persoal e o desenvolvemento persoal e social dos 
alumnos participantes. 

 

• A educación é un proceso dinámico, interactivo e participativo, orientado á 
formación integral das persoas, su concienciación e comprensión das causas 
locais e globais dos problemas do desenvolvemento socio - económico e o 
compromiso para a acción participativa e transformadora”. 

 

 
Aprender a facer 

 

 

• Incorporar as novas tecnoloxías para favorecer a Educación Solidaria que 
xunto coa valoración da importancia do estudio e o traballo en equipo na aula 
dotarán ao alumnado dunhas ferramentas validas para transformar a 
sociedade 
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• Posibilitar proxectos de Economía solidaria que posibiliten que os propoios 

alumnos/as teñan a posibilidade de crear, xestionar e controlar o proxecto de 
Emprendedores solidarios( Proxecto do Instituto premiado no “Premio 
Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer “ 

 

 
Aprender a coñecer ( Comprensión global ) 

 

 
• Aprender que todas as persoas teñen dereito a participar nos proxectos 

independentemente do sexo, raza, orixe, crenzas etc. 

 
• Favorecelo análise e a comprensión do marco que define e explica as 

relacións internacionais e o proceso de desenvolvemento Norte -Sur 

 

 

 
Aprender a vivir xuntos 

 

 

 

• Lograr que o noso alumnado mostre actitudes de respeto con outras culturas e 
outros pobos: de austeridade na súa forma de vida; de acollida e altruísmo 
con outras persoas diferentes tanto na aula, como no Instituto 

 
• Facilitar a integración escolar con proxectos que potencien a axuda mutua 

entre as persoas participantes e o apoio a persoas que se sintan excluídas 
por razóns culturais, relixiosas, de orixe ou teñan algún tipo de discapacidade. 
 

 

Educación para a Paz 

– Respecto polas opinións e polas crenzas das outras persoas. 
– Recoñecemento do diálogo como medio para resolve-las discrepancias nas 
opinións así como os diversos tipos de conflictos, tanto interpersoais coma 
sociais. 
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Educación para a Igualdade entre os Sexos 

 

– Toma de conciencia dos fenómenos de discriminación sexista que se dan na 
actualidade así como dos que se deron noutros períodos históricos. 

 

Educación Ambiental 

 
– Identificación e sensibilización polos principais problemas que afectan á 
conservación do ambiente. 
– Análise do conflicto do éxito empresarial medido exclusivamente en 
función do 

beneficio obtido, fronte a outras consideracións como o impacto ambiental, 
condicións de traballo dignas, distribución equitativa da renda, etc. 

– Valoración do ambiente como un sistema no que repercuten as 
actividades económicas. 

 

Educación do Consumidor 

– Conciencia das repercusión que produciu no medio ambiente o 
desenvolvemento industrial ó longo dos séculos XIX e XX. 
– Conciencia das repercusións que producen no ambiente o refugallo de todo tipo 
de productos e de materiais. 
– Coñecer as actuacións que podemos levar a cabo individual e 
colectivamente para evitar o deterioro medioambiental por medio de 
hábitos de consumo sans e aforro enerxético. 
– Comprensión da necesidade de consumir en función das necesidades 
reais individuais. 

 

 

– Manter unha actitude crítica ante as consecuencias da publicidade, as 
técnicas abusivas de consumo e os seus efectos sobre a calidade de vida das 
persoas. 
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11  ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR. 

 
Remitímonos ao proxecto lector común do Instituto 

 

12  ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC. 

 
As recollidas no  Plan TIC do IES Terra de Trasancos 

 

 

13  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 

As actividades propostas por este departamento son as  seguintes: 

 

 

 

• Participación en programas europeos  
 

• Participación en  programas de OXFAN  
 

• Posible visita a unha empresa da zona cada trimestre 

 

• Proxección de cortos e documentais na aula 

 

• Calquera outra actividade que propoña a dirección
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4  CRITERIOS DE A V A L I A C I Ó N  E  CUALIFICACIÓN. 
INDICADORES DE LOGRO . AVALIACION ORDINARIA 
 

A avaliación será continua e integral, comprendendo tanto os contidos 
conceptuais como os procedimentais e actitudinais. 

 

 
 

AVALICIÓN CONTINUA 
 

 
INSTRUMENTO 

 

 
EXPLICACIÓN 

 

CRITERIO DE 
CUALIFICACIÓ
N PONDERA 

 

 

 

 

Probas (escritas 
ou orais) 

Procurarase facer dúas probas por avaliación. 
Cada proba terá tres bloques de preguntas 

 

• O primeiro bloque que sumará 5 puntos, estará formado por preguntas cortas 
relacionadas con conceptos básicos valorando positivamente os exemplos Nas 
preguntas curtas (cunha puntuación mínima de 0,75 puntos e máxima de 1,5 
puntos), nos casos nos que non se ofrezan definicións exactas e precisas dos 
conceptos, valoraranse positivamente os exemplos, 

• Unha pregunta longa a desenvolver, a elixir entre dúas opcións cunha 
puntuación de 2 puntos 

             
    

 

 

 

 

 
50% 

Traballos, proxectos e 
outras actividades 
valorase mediante 
rúbrica portfolio 

• Ademais do contido dos traballos, terase en conta a orixinalidade dos análises, a 
corrección na expresión, o deseño, a variedade das fontes, o rigor científico, a entrega 
no prazo indicado, a capacidade de análise e síntese, a capacidade crítica, etc 

 

 

 

30% 

Actitude e 
comportamento 
valorase 
mediante 
rúbricas  

• Terase en conta: A asistencia a clase, atender as explicacións, o traballo na 
clase ( Exercicios, tomar apuntes …), puntualidade na entrega dos traballos, 
traballo en equipo, boa relación cos compañeiros/as, a  participación  na clase, 
as participacións críticas argumentadas, o respecto polas opinións dos 
compañeiros, respecto polo material, a puntualidade, etc. 

 

 

 
20% 

 

 

RÚBRICA PORTAFOLIO   

Presentación e forma ( deseño do blog , ortografía, información dos 
traballos )  20% 

Publicación no portafolio de  tódolos traballos correspondentes en 
tempo  40% 

Calidade dos  traballos  40% 
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Todos os instrumentos de avaliación cuantificaranse de 0 a 10. Para o cálculo das 
notas de avaliación, é necesario que tódalas notas obtidas nas probas orais, 
escritas, traballos e outras actividades individuais e colectivas sexan iguais ou 
superiores a 4. Se non é así, a cualificación será negativa. Se a cualificación en 
probas é negativa, o alumnado poderá ir a unha proba de recuperación . Se a 
nota negativa é no apartado de “traballos e outras actividades” , terá que repetir o 
traballo e á actividade se isto é posible, senón, terá que superar os aspectos 
negativos na seguinte actividade. Se o alumno/a obtén unha nota negativa na 
rúbrica, o profesor   explicaralle os aspectos negativos e positivos para que poida  
mellorar. 

A nota final por avaliación calcúlase tendo en conta as limitacións do apartado 
anterior , obtendo a nota media ponderada de tódolos instrumentos de avaliación  . 

 

Superarán a materia, aqueles/as alumnos/as que obteñan unha cualificación igual 
ou superior a cinco. 

Para o cálculo da cualificación levará a cabo un redondeo da seguinte  forma: 

- Parte decimal da cualificación igual ou superior a 50 centésimas: farase un redondeo á 
alza. 

- Parte decimal da cualificación inferior a 50 centésimas: farase un redondeo á baixa 

 

 

 

 

Os/as alumnos/as que non promocionen realizarán unha proba extraordinaria 
deseñada de modo que permita comprobar que alcanzaron os mínimos . É 
necesario superar o 55 % dos contidos desta proba de mínimos para obter 
unha cualificación positiva. Para manter a coherencia co sistema de traballo 
desenvolvido ao longo do curso, deseñarase para este período,  un plan de 
traballo personalizado no que se inclúan actividades diversas que propicien a 
realización por parte do alumno/a de un traballo continuado. A realización 
destas actividades será un requisito imprescindible para poder realizar a 
proba escrita de contidos mínimos. 

RúBRICA COMPORTAMENTO   valor  

Respecto aos compañeiros    30% 

Respecto ao profesor        30% 

Seguimento – participación na aula  20% 

Traballo en equipo  20% 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN FINAL 

EXTRAORDINARIA  

Recuperación  

Para cada bloque estableceranse traballos e probas escritas que permitan  comprobar que o 
alumnado supere os mínimos dos estándares de aprendizaxe.  Cada bloque pesará un 20% na 
valoración final  

 

Ampliación  
Para cada bloque estableceranse traballos e probas escritas que permitan  comprobar que o 
alumnado mellora os coñecementos relacionados cos estándares de aprendizaxe. O alumno/a 
que teña unha nota superior ao 5 poderá subir un punto na valoración final   Cada bloque 
pesará un 20% na valoración final  

 

 

4.1  PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA   PROGRAMACIÓN  
  

Tendo en conta que a  programación é  un  documento vivo, ao  longo do 
curso farase un seguimento da programación para detectar, se fora  o caso, 
posibles desaxustes na secuenciación, e comprobar que se  acadan os 
obxectivos  programados. 

Avaliaremos a   práctica docente, utilizando os seguintes  instrumentos: 

- Atención á diversidade, mecanismos postos en acción:  
- Eficacia e efectividade dos recursos humanos e materiais empregados 

 

- Metodoloxía: proposta de acción de aula variadas en canto á metodoloxía ( 
traballo cooperativo e colaborativo,  resolución  de problemas, proxectos…) 

 

- Instrumentos de avaliación que resultan útiles: probas escritas de resposta 
múltiple, probas orais, proxectos grupais,  proxectos  individuais, presentacións 
informáticas,… 

 

- Avaliación inicial 

 

- Coordinación do equipo docente en relación co resto da comunidade educativa: 
profesorado, alumando e familias 
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- Convivencia: clima de traballo na aula 

 

- Eficiencia das medidas curriculares e organizativas utilizadas 

 

- Contribución da práctica docente ao desenvolvemento xeral dos plans e 
proxectos do centro 

 

- Memoria de final de curso 

 

Analizando os resultados dos instrumentos anteriores, farase un informe 
que figurará na memoria de final de curso. Neste informe xustificaranse, na 
medida do posible, as circunstancias que causaron as posibles  desviacións  
na programación. 

Se fose o caso, habería que reformularse a programación para cursos 
sucesivos, introducindo as melloras que fagan este documento máis eficiente. 

 

 

4.2  GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
 

Tódolos estándares de aprendizaxe serán traballados e avaliados, 
sen facer diferenciacións sobre a súa importancia e/ou 
transcendencia , pois todos son igual de importantes para a 
consecución dos obxectivos, por tanto non priorizaremos uns sobre 
os outros 

. 

 

5  ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO,RECUPERACIÓN E  

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES  

 
No caso de existiren alumnos de 2º curso de Bacharelato coa materia de 1º de 
Economía suspensa o departamento dispón de materiais de exercicios que 
serían proporcionados ó alumnado. Ademais intentaríase atopar un tempo 
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semanalmente para poder facer un repaso dos temas nos que haxa máis dúbidas. 
Tamén acordaríase cos alumnos as datas para facer as probas da materia, 
situando de tódolos xeitos a data dunha proba final en maio e outra en   
setembro. 

 

ACTIVIDADES  PARA PENDENTES 
TIPO DE PROBA EXPLICACIÓN PONDERACIÓN 
 

Exercicios 
 

Baterías de exercicios por parciais 
 

20% 
Exames parciais Se non se supera algún dos parciais deberá acudir a proba final de maio. 80% 
 

Final maio 
e 
setembro 

 

Aqueles alumnos que non foran avaliados positivamente en xuño realizarán 
unha proba escrita única con toda a materia 

 

100% 

 

 

 

 

 

6   AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS  

 
 

 
• Farase unha avaliación inicial, para ter en conta os coñecementos socio-

económicos da alumna/o . Inquedanzas , intereses e preocupacións persoais 
sobre a  economía, a sociedade e o medio ambiente. 
 
A partir deste coñecemento previo individual:  

 

• Estímase que a cada unidade didáctica se lle dedicará o tempo necesario no que 
se engloba a explicación da mesma, resolve-las dúbidas xurdidas e a facer todo 
tipo de casos prácticos, comentarios, debate e traballos individuais e en grupo. 

 

• Outro aspecto a ter en conta é a aprendizaxe mediante a realización de determinadas 
tarefas de forma activa, o alumno aprende facendo, realizando. 

 

• Realización dun traballo individual ao longo do  curso  consistente  na elaboración, 
dun blog individualizado onde cada alumno recollerá os traballos individuais e a 
súa aportación aos traballos de  grupo  .  O  blog  tamén funcionará como caderno de 
aula. 
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• O profesor dirixe o proceso de aprendizaxe, orientándoo, motivándoo, e controlándoo 
durante a realización dos traballos na clase. 

 

• Intentarase que a clase sexa o máis participativa e práctica posible, na súa medida, para 
propiciar unha mellor comprensión da materia. 

 

• É importante que os alumnos adquiran os distintos hábitos de utilización e coidado dos 
materiais. 

 

• Ó longo do curso estableceranse traballos en grupo, tendo en conta diversos 
aspectos: 

 

Toda a actividade procura o impulso da autonomía persoal 

 

Un dos obxectivos do bacharelato é formar alumnos coa capacidade necesaria para 
desenvolver traballos por si mesmos. 

Sen prescindir do control ou dirección por parte do profesor, os alumnos deberán 
organizar os traballos, distribuíndo as tarefas a desempeñar, así como as 
responsabilidades. 

 

MODIFICACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 

 
Se os resultados fosen negativos nunha porcentaxe representativa do alumnado, 
tentaríase modificar a metodoloxía empregada, incidindo aínda máis nas actividades 
prácticas e cambiando, se fose preciso, os contidos programados para adaptalos  máis 
aos estándares. 

 

Os diferentes contidos serán expostos polo profesor mediante presentacións. Os 
alumnos disporán de apuntes e exercicios na aula virtual do IES Terra de 
Trasancos e     fotocopiados se fose necesario debido a dificultades de acceso a 
internet de algún/ha alumno/a. 

As exposicións teóricas complementaranse coa resolución de supostos prácticos e 
as actividades necesarias para que a aprendizaxe sexa significativa. 

A metodoloxía estará encamiñada á contribución para acadar as competencias 
básicas. Fomentarase a participación activa do alumnado no desenvolvemento das 
clases e o traballo en grupo. 
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- Clase teórico- práctica con presentacións , vídeos e apuntes da Aula virtual do 
IES Terra de Trasancos e resolución de exercicios 

 

- Traballos individuais e en grupo . 
• O papel do profesor é de orientador , asesor e supervisor. 
• No traballo en grupo nomeamos un coordinador semanal ou quincenal 
para cada grupo, que vai rotando e responsable do reparto equitativo das 
tarefas individuais e da animación do traballo en grupo. 

 

- Clases de taller de Economía  : 

 
Espazo de análise, creación e colaboración que basease no estudo de casos, co 
obxectivo primeiro de que o alumnado aplique  a teoría a casos reais que 
analizamos 

mediante documentais e películas e co segundo obxectivo de xerar ideas e proxectos que 
satisfagan necesidades  e fomenten a faceta emprenendedora do alumnado 

 

7  MATERIAIS FERRAMENTAS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
O material que servirá de referencia serán uns apuntes elaborados polo profesor e 
dispostos na Aula virtual . Tamén contaremos con lecturas de textos de Economía e un 
libro de texto non obrigatorio e gratuíto como lectura de apoio 

 

- Entender la Economía  
http://www.librosdetextogratis.com/fotos/1345404394_XtxA.pdf 

Autor: Jose Sande  

 

Outros recursos didácticos a empregar  serían: 

 

 

- Blogs da materia: www.ecotrasancos.blogspot.com 

  - Textos legais. 

- Medios audiovisuais: uso de internet, vídeos didácticos de Educación para o 
desenvolvemento (AECID ) , documentais sobre Economía, e temas de interese como 

http://www.ecotrasancos.blogspot.com/
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o medioambiente , dereitos humanos, e obxectivos de desenvolvemento do milenio , 
UNICEF, etc 

 

- Aula de Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 
 

Tras a reunión da avaliación inicial estableceranse as medidas da atención a 
diversidade nos grupos. 

 
- Alumnado con ACI: elaboración de programación e deseño de actividades para que 
alcancen os estándares de aprendizaxe coa axuda do Departamento de Orientación 

 
- Alumnado con reforzo educativo: adaptación dos instrumentos de avaliación ( 
modificación dos tempos dos exercicios, preguntas máis claras e sinxelas, 
elaboración de exercicios escritos fóra da aula de referencia para que  non existan 
distraccións,…). As adaptacións dos instrumentos da avaliación dependerán das 
características do alumnado. 

 
- Alumnado repetidor, dependendo do tipo de alumno/a pódese aplicar as medidas de 
reforzo educativo.
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9  ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN  

Teñen especial importancia: 

Educación ambiental 

 

O tratamento deste tema transversal realizarase tanto ó impartir os contidos básicos, 
nos que se deben incluír as grandes cuestións da educación ambiental, coma nos 
complementarios, nos que se deben formular aspectos do tema e tratalos 
monograficamente. 

 
Algúns dos aspectos ós que se deben prestar maior atención no conxunto deste tema 
transversal son: o tratamento dos residuos sólidos urbanos, o control dos vertidos 
de substancias tóxicas, o impacto ambiental das emisións atmosféricas, a xestión dos 
recursos naturais coma a auga, etc. En moitos casos, estes temas pódense tratar 
desde o punto de vista de diferentes   disciplinas. 

 

 

 

Educación para a saúde 

 

Existen unha serie de aspectos moi importantes  relacionados  coa  educación para a 
saúde, que deben terse en conta. Entre eles destacan a prevención de riscos de 
enfermidades infecciosas e medidas a seguir na vida diaria para evitar alerxias, 
intoxicacións e infeccións por fungos, protistas e moneras, os perigos das 
radiacións, etc. as medidas de hixiene e  conservación  referentes  a alimentos. 
Recoñecer e valorar a importancia da auga e dos alimentos na nosa vida, a súa 
calidade. 

 

Educación do consumidor 

 

Aspectos coma o uso responsable da enerxía que utilizamos no fogar  ou  no cultivo de 
vexetais, a elección de alimentos adecuados, o coñecemento das repercusións que 
teñen sobre o medio os produtos que consumimos, a importancia do tratamento dos 
residuos e as técnicas de aforro a través do reciclado, etc. En conxunto, todos estes 
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aspectos van dirixidos a crear unha conduta de consumo responsable, respectuosa coas 
persoas e co   medio.
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Educación non sexista 

 

No ámbito científico a presencia da muller é realmente importante, o que fai absurda 
a discriminación por razón de sexo. Esta situación real debe servir como punto de 
partida e como base para realizar unha educación para a igualdade de oportunidades 
que se estenda non só ó medio científico, senón a tódolos aspectos da vida  cotiá. 

 
Educación cívica 

 

Se estudarán en medidas para diminuír a emisión de dióxido de carbono e outros 
gases de efecto invernadoiro; xestionar o consumo de auga e a dificultade de 
acceso á auga potable; preservar a  biodiversidade 

 

 

 

 

Na medida do posible, utilizaranse estratexias de  diversificación  para  abordar ditas 
diferencias. 

Unha vez feita a avaliación inicial, e detectadas os diferentes coñecementos previos 
e/ou capacidades, estas estratexias consistirán nunha axuda individualizada ós 
alumnos con maiores dificultades (tendo sempre en conta o número de alumnos 
por aula) e na utilización de recursos didácticos diferentes en función das 
necesidades deses alumnos, tanto nos casos nos que  sexa preciso simplificar ou 
reforzar, como nos casos nos que, para motivar ao alumnado, fora recomendable 
ampliar os contidos, facendo traballos de investigación en  colaboración co profesor/a. 

Haberá deseñadas, xa que logo, unhas actividades de ampliación para os alumnos que 
demostren ter altas capacidades na materia, que serían avaliadas xunto ás 
actividades de grupo. 

Ademais, estes alumnos con altas capacidades, encargaranse de xestionar o blog- 
xornal de clase, investigando que novas poden ter cabida no mesmo e distribuíndo e 
controlando estas entradas entre o resto dos compañeiros. 
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10  PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Obxectivos xerais da programación de Educación en valores. Teñen especial 
importancia tódolos relacionados coa Axenda 2030 de Nacións Unidas  en 
especial  a loita cos extremismos e outras aportacións da temática do noso 
proxecto Erasmus “Challenging extremis”, resolución de conflitos , educación 
emocional e dereitos humanos. Entre outros:  : 

 
Aprender a ser 

 

 

 

• Desenvolver os valores cooperativos como escola de democracia e de 
dereitos humanos . Comprender que a participación en proxectos 
escolares solidarios implica igualdade de dereitos , asumir 
responsabilidades e comprender que non se perciben beneficios materiais 
pero si, a realización persoal e o desenvolvemento persoal e social dos 
alumnos participantes. 

 

• A educación é un proceso dinámico, interactivo e participativo, orientado á 
formación integral das persoas, su concienciación e comprensión das causas 
locais e globais dos problemas do desenvolvemento socio - económico e o 
compromiso para a acción participativa e transformadora”. 

 

 
Aprender a facer 

 

 

• Incorporar as novas tecnoloxías para favorecer a Educación Solidaria que 
xunto coa valoración da importancia do estudio e o traballo en equipo na aula 
dotarán ao alumnado dunhas ferramentas validas para transformar a 
sociedade 
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• Posibilitar proxectos de Economía solidaria que posibiliten que os propoios 

alumnos/as teñan a posibilidade de crear, xestionar e controlar o proxecto de 
Emprendedores solidarios( Proxecto do Instituto premiado no “Premio 
Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer “ 

 

 
Aprender a coñecer ( Comprensión global ) 

 

 
• Aprender que todas as persoas teñen dereito a participar nos proxectos 

independentemente do sexo, raza, orixe, crenzas etc. 

 
• Favorecelo análise e a comprensión do marco que define e explica as 

relacións internacionais e o proceso de desenvolvemento Norte -Sur 

 

 

 
Aprender a vivir xuntos 

 

 

 

• Lograr que o noso alumnado mostre actitudes de respeto con outras culturas e 
outros pobos: de austeridade na súa forma de vida; de acollida e altruísmo 
con outras persoas diferentes tanto na aula, como no Instituto 

 
• Facilitar a integración escolar con proxectos que potencien a axuda mutua 

entre as persoas participantes e o apoio a persoas que se sintan excluídas 
por razóns culturais, relixiosas, de orixe ou teñan algún tipo de discapacidade. 
 

 

Educación para a Paz 

– Respecto polas opinións e polas crenzas das outras persoas. 
– Recoñecemento do diálogo como medio para resolve-las discrepancias nas 
opinións así como os diversos tipos de conflictos, tanto interpersoais coma 
sociais. 
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Educación para a Igualdade entre os Sexos 

 

– Toma de conciencia dos fenómenos de discriminación sexista que se dan na 
actualidade así como dos que se deron noutros períodos históricos. 

 

Educación Ambiental 

 
– Identificación e sensibilización polos principais problemas que afectan á 
conservación do ambiente. 
– Análise do conflicto do éxito empresarial medido exclusivamente en 
función do 

beneficio obtido, fronte a outras consideracións como o impacto ambiental, 
condicións de traballo dignas, distribución equitativa da renda, etc. 

– Valoración do ambiente como un sistema no que repercuten as 
actividades económicas. 

 

Educación do Consumidor 

– Conciencia das repercusión que produciu no medio ambiente o 
desenvolvemento industrial ó longo dos séculos XIX e XX. 
– Conciencia das repercusións que producen no ambiente o refugallo de todo tipo 
de productos e de materiais. 
– Coñecer as actuacións que podemos levar a cabo individual e 
colectivamente para evitar o deterioro medioambiental por medio de 
hábitos de consumo sans e aforro enerxético. 
– Comprensión da necesidade de consumir en función das necesidades 
reais individuais. 

 

 

– Manter unha actitude crítica ante as consecuencias da publicidade, as 
técnicas abusivas de consumo e os seus efectos sobre a calidade de vida das 
persoas. 
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11  ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR. 

 
Remitímonos ao proxecto lector común do Instituto 

 

12  ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC. 

 
As recollidas no  Plan TIC do IES Terra de Trasancos 

 

 

13  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 

As actividades propostas por este departamento son as  seguintes: 

 

 

 

• Participación en programas europeos  
 

• Participación en  programas de OXFAN  
 

• Posible visita a unha empresa da zona cada trimestre 

 

• Proxección de cortos e documentais na aula 

 

• Calquera outra actividade que propoña a dirección 
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1  INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA MATERIA 
 

Contexto 

 

a) O Instituto de Ensino Secundario Terra de Trasancos é un centro do Concello 

de Narón de titularidade pública. 

 

O centro atópase no Camiño Real S/N. 

 

No entorno atopamos un polígono onde se desenvolven actividades de tipo 

industrial, comercial e empresarial. 

 

O nivel socioeconómico das familias é principalmente de clase obreira ou clase 

media/baixa. 

 

 

O acceso principal ó centro resólvese dende a Estrada de  Cedeira. 

 

A distancia do IES ós núcleos urbanos do concello, así como a procedencia dos 

alumnos fai que estes accedan na súa práctica totalidade a este en transporte escolar, 

e, no caso dos alumnos de ciclos en transporte privado cando o seu horario lectivo 

non coincide co do resto dos alumnos. 

 

Este feito supón un condicionante na actividade do centro pois, na práctica, o 

desenvolvemento de calquera actividade fóra do horario lectivo implica o 

desprazamento dos participantes polos seus propios medios  

 

b) Modelo lingüístico. 
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O idioma oficial empregado no centro é o galego. Emprégase en tódalas 

comunicacións, circulares e escritos. 

 

En canto ó idioma empregado nas clases, é parello entre o galego e o castelán, 

axustándose en todo caso ó prescrito na normativa lingüística sobre o uso do galego no 

ensino. 

 

O idioma empregado polos profesores nas súas relacións persoais é 

indistintamente galego ou castelán, sen que se aprecie preponderancia no uso dalgún 

deles. 

 

c) Datos relacionados co alumnado e coas familias: 

 

1) Etapas e niveis de 

ensinanza. O centro imparte 

ensinanzas de: 

1.a) Educación secundaria obrigatoria (ESO) 

 

1.b) Bacharelato. As modalidades impartidas son o Científico Tecnolóxico e o de 

Humanidades e Ciencias Sociais. 

 

1.c) Ciclos de grao medio: 

 

- Xestión administrativa. Pertence á familia profesional de 

administración. Ten unha duración de 2000 horas repartidas 

en dous cursos académicos. 

 

1.d) Ciclos de grao superior. 
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- Administración e Finanzas. Pertence á familia profesional de 

administración. Ten unha duración de 2000 horas repartidas 

en dous cursos académicos. 

 

 

 

1.e) FP BÁSICA de Electricidade e E lectrónica.  

1.f) FP BÁSICA de Comercio  

 

 

1.1 A  ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL  NO CONTEXTO DO IES 
TERRA DE  TRASANCOS 
 

 

O espírito emprendedor é un concepto que abrangue valores persoais tales como a 
creatividade, a disposición positiva para a innovación e o cambio, a confianza en si 
mesmo/a, a motivación de logro, o liderado, a aceptación do fracaso como fonte de 
experiencia, e as actitudes de cooperación e de traballo en equipo. Todas as persoas terán 
que emprender na súa vida persoal e laboral, terán que innovar e procurar novas 
respostas, no mundo globalizado e cambiante ao que se enfrontan, aínda que non todas 
logran levar a cabo un proxecto empresarial propio.  

Formar cidadáns e cidadás capaces de asumir riscos, ser innovadores/as, con posibilidade 
de negociación e pensamento estratéxico, e con capacidade para o emprendemento 
constitúe o reto desta materia. Inclúe aspectos teóricos e prácticos orientados a preparar o 
alumnado para unha cidadanía responsable e para a vida profesional; axuda ao 
coñecemento das actividades e das necesidades das persoas emprendedoras, persegue 
que poidan responsabilizarse da súa propia carreira e do seu camiño persoal de formación, 
e da toma das decisións clave na súa vida, ademais da posibilidade de crear un negocio 
propio ou actuar como innovadores/as no traballo dentro dunha organización. 

A estrutura desta materia consta de tres grandes bloques: o primeiro, titulado "Autonomía 
persoal, liderado e innovación", está centrado na descrición das calidades e as destrezas 
persoais asociadas á iniciativa emprendedora, no repaso das decisións sobre o itinerario 
vital e a actuación como futuro/a traballador/a; no segundo bloque, "Proxecto de empresa", 
repásanse as principais áreas e funcións da empresa co obxecto de pór en marcha o 
proxecto empresarial xurdido da idea de negocio xerado previamente; e para finalizar, un 
bloque que baixo o título de "Finanzas" analiza as alternativas con que conta a empresa 
para elixir a súa forma xurídica, as fontes de financiamento do seu proxecto empresarial ,a 
necesidade de planificar as necesidades financeiras e as obrigas fiscais e prever a 
evolución do negocio, garantindo a súa viabilidade. 
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Esta materia contribúe ao desenvolvemento, ademais, da competencia de sentido de 
iniciativa emprendedora e espírito emprendedor, que incide na consecución do benestar 
económico e social da comunidade, así como das competencias de comunicación 
lingüística e matemática, e das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, dixital, 
sociais e cívicas, e a competencia de aprender a aprender. 

 



7  

2  . CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

Segundo o decreto 86/2015, do 25 de xuño, no artigo 10, indícanse os obxectivos 
da educación secundaria obrigatoria. nese artigo indícase que 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. 

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 
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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, reforzar 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 coida-do 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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2.1  COMPETENCIAS CLAVE 
 

As competencias clave do currículo serán as    seguintes: 

 

a. Comunicación lingüística (CCL). 
 

b. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCCT). 

 

c. Competencia dixital (CD). 

 

d. Aprender a aprender (CAA). 

 

e. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 

f. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

 

g. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
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3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN RELACIÓN A: OS CONTIDOS DA MATERIA, OS OBXECTIVOS, OS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  

 
   

 Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Autonomía persoal, liderado e innovación  

▪ e 
▪ g 

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

▪ B1.2. Intereses, aptitudes e motivacións persoais para 
a carreira profesional. 

▪ B1.1. Describir as calidades persoais e as destrezas 
asociadas á iniciativa emprendedora, analizando os requisitos 
de distintos postos de traballo e actividades empresariais. 

▪ 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 

▪ 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 

▪ b 
▪ g 

▪ 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. 

▪ B1.2. Tomar decisións sobre o itinerario vital propio 
comprendendo as posibilidades de emprego, o autoemprego 
e a carreira profesional, en relación coas habilidades persoais 
e as alternativas de formación e aprendizaxe ao longo da 
vida. 

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

▪ CAA 
▪ CSIEE 

▪ a 
▪ c 
▪ g 
▪ m 

▪ B1.4. Dereito do traballo. 
▪ B1.5. Dereitos e deberes derivados da relación laboral. 
▪ B1.6. Contrato de traballo e negociación colectiva. 
▪ B1.7. Seguridade Social. Sistema de protección. 

Emprego e desemprego. 
▪ B1.8. Protección do/da traballador/a e beneficios 

▪ B1.3. Actuar como futuro/a traballador/a responsable 
coñecendo os seus dereitos e deberes como tal, valorando a 
acción do Estado e da Seguridade Social na protección da 
persoa empregada, e comprendendo a necesidade de 
protección dos riscos laborais. 

▪ 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 

▪ 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 
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 Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

sociais. 
▪ B1.9. Riscos laborais. Normas. Planificación da 

protección na empresa. 

▪ 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 

▪ 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 

 Bloque 2. Proxecto de empresa  

▪ d 
▪ g 

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

▪ B2.2. Elementos e estrutura da empresa. 
▪ B2.3. Plan de empresa. 
▪ B2.4. Planificación na empresa. 

▪ B2.1. Crear un proxecto de empresa na aula e describir as 
características internas e a súa relación co contorno, así 
como a súa función social, identificando os elementos que 
constitúen a súa rede loxística como provedores/as, clientela, 
sistemas de produción e comercialización, redes de 
almacenaxe, etc. 

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

▪ CSIEE 
▪ CAA 

▪ 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 

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

▪ CSIEE 
▪ CCL 
▪ CMCCT 

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

▪ CCL 
▪ CSIEE 
▪ CMCCT 

▪ b 
▪ g 
▪ h 

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

▪ B2.2. Identificar e organizar a información das áreas da 
empresa en proxecto aplicando os métodos correspondentes 
á tramitación documental empresarial. 

▪ 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 
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 Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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 

▪ g 
▪ h 
▪ l 

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

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

▪ B2.3. Realizar actividades de produción e comercialización 
propias da empresa proxectada, aplicando técnicas de 
comunicación e traballo en equipo. 

▪ 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 

▪ 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 
▪ CAA 

▪ 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 

 Bloque 3. Finanzas  

▪ a 
▪ d 
▪ g 
▪ h 
▪ l 

▪ B3.1. Tipos de empresa segundo a súa forma xurídica. 
▪ B3.2. Elección da forma xurídica. 
▪ B3.3. Trámites de posta en marcha dunha empresa. 

▪ B3.1. Describir as formas xurídicas das empresas en relación 
coas responsabilidades legais dos/das seus/súas 
propietarios/a e xestores/as, así como coas esixencias de 
capital. 

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

▪ CSIEE 
▪ CMCCT 

▪ 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 
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 Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ ñ ▪ 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 

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

▪ CAA 
▪ CSIEE 
▪ CMCCT 

▪ b 
▪ f 
▪ g 

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

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

▪ B3.2. Identificar as fontes de financiamento das empresas 
propias de cada forma xurídica, incluíndo as externas e 
internas, e valorar as máis axeitadas para cada tipo e 
momento no ciclo de vida da empresa. 

▪ 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 

▪ IAEEB3.2.2. Caracteriza de xeito básico as posibilidades de 
financiamento das empresas, diferenciando o financiamento 
externo e o interno, a curto e a longo prazo, así como o 
custo de cada unha e as implicacións na marcha da 
empresa. 

▪ CMCCT 
▪ CD 
▪ CSIEE 

▪ b 
▪ f 
▪ g 
▪ l 
▪ ñ 

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

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

▪ B3.3. Recoñecer a necesidade de planificar o negocio das 
empresas ligándoa á previsión da evolución do sector e da 
economía nacional, así como da planificación financeira e 
fiscal. 

▪ 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 

▪ 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 
selecciona os máis acaído para o proxecto de empresa. 

▪ CAA 
▪ CSIEE 
▪ CMCCT 
▪ CD 
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 Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ 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 

▪ 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 
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CRITERIOS DE A V A L I A C I Ó N  E  CUALIFICACIÓN. 
INDICADORES DE LOGRO  
 

A avaliación será continua e integral, comprendendo tanto os contidos 
conceptuais como os procedimentais e actitudinais. 

 

 
 

INSTRUMENTO Probas (escritas ou orais) 

Procurarase facer unha proba o rematar cada unidade didáctica traballada. 

Cada proba terá: 

• Preguntas tipo test(non restarán as erróneas),  preguntas de resposta corta relacionadas 
cos conceptos básicos; valoraranse positivamente os exemplos  nos casos nos que non 
se ofrezan definicións exactas e precisas dos conceptos. Puntuación 40% do total 

• Unha pregunta longa a desenvolver, e/ou un comentario de texto ,e/ou un caso 
práctico ou estudo de casos onde se apliquen os coñecementos adquiridos. Puntuación 
60% do total. 

CRITERIO DE CUALIFICACIÓN PONDERA: 25% 
 
 
 
INSTRUMENTO Traballos e outras actividades. Rúbrica 
Realización de fichas, resolución de supostos prácticos, participación en 
debates...Puntuación 0 a 10 

• Realización de fichas de xeito individual ou grupal. Contido, entrega en prazo, 
presentación, ortografía, redacción, vocabulario ...Puntuacións de 0 a 10 

• Resolución de casos prácticos de xeito individual ou grupal, con apoio da 
documentación aportada por a profesora , busca en internet, ou información recadada 
por o alumnado. Contido, entrega en prazo, presentación, ortografía, redacción, 
vocabulario ...Rúbrica 

• Realización de traballos individuais ou grupais con apoio da documentación aportada 
por a profesora , busca en internet, ou información recadada por o alumnado. Contido, 
entrega en prazo, presentación, ortografía, redacción, vocabulario... Rúbrica 

• Participación en debates sobre temas xurdidos no desenvolvemento da sesión. 
Expresión, uso de vocabulario, capacidade crítica... Rúbrica 

CRITERIO DE CUALIFICACIÓN PONDERA: 50% 
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INSTRUMENTO Actitude e comportamento. Rúbricas 
Terase en conta 

• O respecto por os compañeiros/as e o profesor./a. Así como a boa relación cos 
compañeiros/as, 

• O coidado do material empregado na aula.  
• A atención as explicacións, ás opinións dos compañeiros, as participacións críticas 

argumentadas 
• A realización do traballo na aula ( Exercicios , fichas, toma de apuntes …),   
• A puntualidade na entrega dos traballos,  

CRITERIO DE CUALIFICACIÓN 25% 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RÚBRICA PORTAFOLIO   
Presentación e forma das fichas, dos traballos (ortografía, redacción, 
vocabulario... )  20% 
Entrega de todos os traballos en prazo 20% 
Calidade dos contidos dos  traballos individuais ou grupais 40% 
Participación en debates: expresións utilizadas, vocabulario, capacidade crítica... 10% 

 
 

 

Todos os instrumentos de avaliación cuantificaranse de 0 a 10. Para o cálculo 
das notas de avaliación, é necesario que tódalas notas obtidas nas probas 
orais, escritas, traballos e outras actividades individuais e colectivas sexan 
iguais ou superiores a 4. Se non é así, a cualificación será negativa. Se a 
cualificación en probas é negativa, o alumnado poderá ir a unha proba de 
recuperación . Se a nota negativa é no apartado de “traballos e outras 
actividades” , terá que repetir o traballo e á actividade se isto é posible, 
senón, terá que superar os aspectos negativos na seguinte actividade. Se o 
alumno/a obtén unha nota negativa na rúbrica, o profesor   explicaralle os 
aspectos negativos e positivos para que poida  mellorar. 

A nota final por avaliación calcúlase tendo en conta as limitacións do 
apartado anterior , obtendo a nota media ponderada de tódolos instrumentos 
de avaliación  . 

 

RúBRICA COMPORTAMENTO   valor  
Respecto aos compañeiros /boa 
relación con eles  30% 
Respecto ao profesor        30% 
Seguimento – participación na aula  20% 
Traballo na aula :individual ou grupal 20% 
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Superarán a materia, aqueles/as alumnos/as que obteñan unha cualificación 
igual ou superior a cinco. 

Para o cálculo da cualificación levará a cabo un redondeo da seguinte  forma: 

- Parte decimal da cualificación igual ou superior a 50 centésimas: farase un 
redondeo á alza. 

- Parte decimal da cualificación inferior a 50 centésimas: farase un redondeo á 
baixa 

 

 

 

 

Os/as alumnos/as que non promocionen realizarán unha proba 
extraordinaria deseñada de modo que permita comprobar que 
alcanzaron os mínimos . É necesario superar o 55 % dos contidos desta 
proba de mínimos para obter unha cualificación positiva. Para manter a 
coherencia co sistema de traballo desenvolvido ao longo do curso, 
deseñarase para este período,  un plan de traballo personalizado no que 
se inclúan actividades diversas que propicien a realización por parte do 
alumno/a de un traballo continuado. A realización destas actividades 
será un requisito imprescindible para poder realizar a proba escrita de 
contidos mínimos. 

 

4.1  PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA   PROGRAMACIÓN  
  

Tendo en conta que a  programación é  un  documento vivo, ao  longo do 
curso farase un seguimento da programación para detectar, se fora  o 
caso, posibles desaxustes na secuenciación, e comprobar que se  acadan 
os obxectivos  programados. 

Avaliaremos a   práctica docente, utilizando os seguintes  instrumentos: 

- Atención á diversidade, mecanismos postos en acción:  
- Eficacia e efectividade dos recursos humanos e materiais empregados 

 

- Metodoloxía: proposta de acción de aula variadas en canto á metodoloxía 
( traballo cooperativo e colaborativo,  resolución  de problemas, proxectos…) 

 

- Instrumentos de avaliación que resultan útiles: probas escritas de resposta 
múltiple, probas orais, proxectos grupais,  proxectos  individuais, 
presentacións informáticas,… 

 

- Avaliación inicial 
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- Coordinación do equipo docente en relación co resto da comunidade 
educativa: profesorado, alumando e familias 

 

- Convivencia: clima de traballo na aula 

 

- Eficiencia das medidas curriculares e organizativas utilizadas 

 

- Contribución da práctica docente ao desenvolvemento xeral dos plans e 
proxectos do centro 

 

- Memoria de final de curso 

 

Analizando os resultados dos instrumentos anteriores, farase un 
informe que figurará na memoria de final de curso. Neste informe 
xustificaranse, na medida do posible, as circunstancias que causaron as 
posibles  desviacións  na programación. 

Se fose o caso, habería que reformularse a programación para 
cursos sucesivos, introducindo as melloras que fagan este documento 
máis eficiente. 

 

 

4.2  GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
 

Tódolos estándares de aprendizaxe serán traballados e 
avaliados, sen facer diferenciacións sobre a súa importancia 
e/ou transcendencia , pois todos son igual de importantes para 
a consecución dos obxectivos, por tanto non priorizaremos uns 
sobre os outros 

. 

 

 

 

 

. 
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5   AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E 
COLECTIVAS  
 

 
• Farase unha avaliación inicial, para ter en conta os coñecementos socio-

económicos da alumna/o . Inquedanzas , intereses e preocupacións 
persoais sobre a  economía, a sociedade e o medio ambiente. 
 
A partir deste coñecemento previo individual:  

 

• Estímase que a cada unidade didáctica se lle dedicará o tempo necesario 
no que se engloba a explicación da mesma, resolve-las dúbidas xurdidas e a 
facer todo tipo de casos prácticos, comentarios, debate e traballos individuais 
e en grupo. 

 

• Outro aspecto a ter en conta é a aprendizaxe mediante a realización de 
determinadas tarefas de forma activa, o alumno aprende facendo, realizando. 

 

• Realización dun traballo individual ao longo do  curso  consistente  na 
elaboración, dun blog individualizado onde cada alumno recollerá os 
traballos individuais e a súa aportación aos traballos de  grupo  .  O  blog  tamén 
funcionará como caderno de aula. 

 

• O profesor dirixe o proceso de aprendizaxe, orientándoo, motivándoo, e 
controlándoo durante a realización dos traballos na clase. 

 

• Intentarase que a clase sexa o máis participativa e práctica posible, na súa medida, 
para propiciar unha mellor comprensión da materia. 

 

• É importante que os alumnos adquiran os distintos hábitos de utilización e coidado 
dos materiais. 

 

• Ó longo do curso estableceranse traballos en grupo, tendo en conta diversos 
aspectos: 

 

Toda a actividade procura o impulso da autonomía persoal 

 

Un dos obxectivos do bacharelato é formar alumnos coa capacidade necesaria para 
desenvolver traballos por si mesmos. 

Sen prescindir do control ou dirección por parte do profesor, os alumnos deberán 
organizar os traballos, distribuíndo as tarefas a desempeñar, así como as 
responsabilidades. 
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MODIFICACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 

 
Se os resultados fosen negativos nunha porcentaxe representativa do alumnado, 
tentaríase modificar a metodoloxía empregada, incidindo aínda máis nas actividades 
prácticas e cambiando, se fose preciso, os contidos programados para adaptalos  
máis aos estándares. 

 

Os diferentes contidos serán expostos polo profesor mediante presentacións. 
Os alumnos disporán de apuntes e exercicios na aula virtual do IES Terra de 
Trasancos e     fotocopiados se fose necesario debido a dificultades de acceso a 
internet de algún/ha alumno/a. 

As exposicións teóricas complementaranse coa resolución de supostos 
prácticos e as actividades necesarias para que a aprendizaxe sexa 
significativa. 

A metodoloxía estará encamiñada á contribución para acadar as competencias 
básicas. Fomentarase a participación activa do alumnado no desenvolvemento 
das clases e o traballo en grupo. 

 

- Clase teórico- práctica con presentacións , vídeos e apuntes da Aula 
virtual do IES Terra de Trasancos e resolución de exercicios 

 

- Traballos individuais e en grupo . 
• O papel do profesor é de orientador , asesor e supervisor. 
• No traballo en grupo nomeamos un coordinador semanal ou 
quincenal para cada grupo, que vai rotando e responsable do reparto 
equitativo das tarefas individuais e da animación do traballo en grupo. 

 

7  MATERIAIS FERRAMENTAS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
O material que servirá de referencia serán uns apuntes elaborados polo profesor e 
dispostos na Aula virtual . Tamén contaremos con lecturas de textos de Economía 
e un libro de texto non obrigatorio e gratuíto como lectura de apoio 

 

- Entender la Economía  
http://www.librosdetextogratis.com/fotos/1345404394_XtxA.pdf 

Autor: Jose Sande  
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  - Textos legais. 

- Medios audiovisuais: uso de internet, vídeos didácticos de Educación para o 
desenvolvemento (AECID ) , documentais sobre Economía, e temas de interese 
como o medioambiente , dereitos humanos, e obxectivos de desenvolvemento do 
milenio , UNICEF, etc 

 

- Aula de Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 
 

Tras a reunión da avaliación inicial estableceranse as medidas da atención a 
diversidade nos grupos. 

 
- Alumnado con ACI: elaboración de programación e deseño de actividades para 
que alcancen os estándares de aprendizaxe coa axuda do Departamento de 
Orientación 

 
- Alumnado con reforzo educativo: adaptación dos instrumentos de avaliación ( 
modificación dos tempos dos exercicios, preguntas máis claras e sinxelas, 
elaboración de exercicios escritos fóra da aula de referencia para que  non 
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existan distraccións,…). As adaptacións dos instrumentos da avaliación 
dependerán das características do alumnado. 

 
- Alumnado repetidor, dependendo do tipo de alumno/a pódese aplicar as 
medidas de reforzo educativo.
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9  ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN  

Teñen especial importancia: 

Educación ambiental 

 

O tratamento deste tema transversal realizarase tanto ó impartir os contidos 
básicos, nos que se deben incluír as grandes cuestións da educación ambiental, 
coma nos complementarios, nos que se deben formular aspectos do tema e 
tratalos monograficamente. 

 
Algúns dos aspectos ós que se deben prestar maior atención no conxunto deste 
tema transversal son: o tratamento dos residuos sólidos urbanos, o control dos 
vertidos de substancias tóxicas, o impacto ambiental das emisións atmosféricas, 
a xestión dos recursos naturais coma a auga, etc. En moitos casos, estes temas 
pódense tratar desde o punto de vista de diferentes   disciplinas. 

 

 

 

Educación para a saúde 

 

Existen unha serie de aspectos moi importantes  relacionados  coa  educación 
para a saúde, que deben terse en conta. Entre eles destacan a prevención de 
riscos de enfermidades infecciosas e medidas a seguir na vida diaria para evitar 
alerxias, intoxicacións e infeccións por fungos, protistas e moneras, os perigos 
das radiacións, etc. as medidas de hixiene e  conservación  referentes  a 
alimentos. Recoñecer e valorar a importancia da auga e dos alimentos na nosa 
vida, a súa calidade. 

 

Educación do consumidor 

 

Aspectos coma o uso responsable da enerxía que utilizamos no fogar  ou  no 
cultivo de vexetais, a elección de alimentos adecuados, o coñecemento das 
repercusións que teñen sobre o medio os produtos que consumimos, a 
importancia do tratamento dos residuos e as técnicas de aforro a través do 
reciclado, etc. En conxunto, todos estes aspectos van dirixidos a crear unha 
conduta de consumo responsable, respectuosa coas persoas e co   medio.
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Educación non sexista 

 

No ámbito científico a presencia da muller é realmente importante, o que fai absurda 
a discriminación por razón de sexo. Esta situación real debe servir como punto de 
partida e como base para realizar unha educación para a igualdade de oportunidades 
que se estenda non só ó medio científico, senón a tódolos aspectos da vida  cotiá. 

 
Educación cívica 

 

Se estudarán en medidas para diminuír a emisión de dióxido de carbono e outros 
gases de efecto invernadoiro; xestionar o consumo de auga e a dificultade de 
acceso á auga potable; preservar a  biodiversidade 

 

 

 

 

Na medida do posible, utilizaranse estratexias de  diversificación  para  abordar ditas 
diferencias. 

Unha vez feita a avaliación inicial, e detectadas os diferentes coñecementos previos 
e/ou capacidades, estas estratexias consistirán nunha axuda individualizada ós 
alumnos con maiores dificultades (tendo sempre en conta o número de alumnos 
por aula) e na utilización de recursos didácticos diferentes en función das 
necesidades deses alumnos, tanto nos casos nos que  sexa preciso simplificar ou 
reforzar, como nos casos nos que, para motivar ao alumnado, fora recomendable 
ampliar os contidos, facendo traballos de investigación en  colaboración co profesor/a. 

Haberá deseñadas, xa que logo, unhas actividades de ampliación para os alumnos que 
demostren ter altas capacidades na materia, que serían avaliadas xunto ás 
actividades de grupo. 

Ademais, estes alumnos con altas capacidades, encargaranse de xestionar o blog- 
xornal de clase, investigando que novas poden ter cabida no mesmo e distribuíndo e 
controlando estas entradas entre o resto dos compañeiros. 
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10  PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Obxectivos xerais da programación de Educación en valores. Teñen especial 
importancia tódolos relacionados coa Axenda 2030 de Nacións Unidas  en 
especial  a loita cos extremismos e outras aportacións da temática do noso 
proxecto Erasmus “Challenging extremis”, resolución de conflitos , educación 
emocional e dereitos humanos. Entre outros:  : 

 
Aprender a ser 

 

 

 

• Desenvolver os valores cooperativos como escola de democracia e de 
dereitos humanos . Comprender que a participación en proxectos 
escolares solidarios implica igualdade de dereitos , asumir 
responsabilidades e comprender que non se perciben beneficios materiais 
pero si, a realización persoal e o desenvolvemento persoal e social dos 
alumnos participantes. 

 

• A educación é un proceso dinámico, interactivo e participativo, orientado á 
formación integral das persoas, su concienciación e comprensión das causas 
locais e globais dos problemas do desenvolvemento socio - económico e o 
compromiso para a acción participativa e transformadora”. 

 

 
Aprender a facer 

 

 

• Incorporar as novas tecnoloxías para favorecer a Educación Solidaria que 
xunto coa valoración da importancia do estudio e o traballo en equipo na aula 
dotarán ao alumnado dunhas ferramentas validas para transformar a 
sociedade 
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• Posibilitar proxectos de Economía solidaria que posibiliten que os propoios 

alumnos/as teñan a posibilidade de crear, xestionar e controlar o proxecto de 
Emprendedores solidarios( Proxecto do Instituto premiado no “Premio 
Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer “ 

 

 
Aprender a coñecer ( Comprensión global ) 

 

 
• Aprender que todas as persoas teñen dereito a participar nos proxectos 

independentemente do sexo, raza, orixe, crenzas etc. 

 
• Favorecelo análise e a comprensión do marco que define e explica as 

relacións internacionais e o proceso de desenvolvemento Norte -Sur 

 

 

 
Aprender a vivir xuntos 

 

 

 

• Lograr que o noso alumnado mostre actitudes de respeto con outras culturas e 
outros pobos: de austeridade na súa forma de vida; de acollida e altruísmo 
con outras persoas diferentes tanto na aula, como no Instituto 

 
• Facilitar a integración escolar con proxectos que potencien a axuda mutua 

entre as persoas participantes e o apoio a persoas que se sintan excluídas 
por razóns culturais, relixiosas, de orixe ou teñan algún tipo de discapacidade. 
 

 

Educación para a Paz 

– Respecto polas opinións e polas crenzas das outras persoas. 
– Recoñecemento do diálogo como medio para resolve-las discrepancias nas 
opinións así como os diversos tipos de conflictos, tanto interpersoais coma 
sociais. 
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Educación para a Igualdade entre os Sexos 

 

– Toma de conciencia dos fenómenos de discriminación sexista que se dan na 
actualidade así como dos que se deron noutros períodos históricos. 

 

Educación Ambiental 

 
– Identificación e sensibilización polos principais problemas que afectan á 
conservación do ambiente. 
– Análise do conflicto do éxito empresarial medido exclusivamente en 
función do 

beneficio obtido, fronte a outras consideracións como o impacto ambiental, 
condicións de traballo dignas, distribución equitativa da renda, etc. 

– Valoración do ambiente como un sistema no que repercuten as 
actividades económicas. 

 

Educación do Consumidor 

– Conciencia das repercusión que produciu no medio ambiente o 
desenvolvemento industrial ó longo dos séculos XIX e XX. 
– Conciencia das repercusións que producen no ambiente o refugallo de todo tipo 
de productos e de materiais. 
– Coñecer as actuacións que podemos levar a cabo individual e 
colectivamente para evitar o deterioro medioambiental por medio de 
hábitos de consumo sans e aforro enerxético. 
– Comprensión da necesidade de consumir en función das necesidades 
reais individuais. 

 

 

– Manter unha actitude crítica ante as consecuencias da publicidade, as 
técnicas abusivas de consumo e os seus efectos sobre a calidade de vida das 
persoas. 
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11  ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR. 

 
Remitímonos ao proxecto lector común do Instituto 

 

12  ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC. 

 
As recollidas no  Plan TIC do IES Terra de Trasancos 

 

 

13  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 

As actividades propostas por este departamento son as  seguintes: 

 

 

 

• Participación en programas europeos  
 

• Participación en  programas de OXFAN  
 

• Posible visita a unha empresa da zona cada trimestre 

 

• Proxección de cortos e documentais na aula 

 

• Calquera outra actividade que propoña a dirección
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4  CRITERIOS DE A V A L I A C I Ó N  E  CUALIFICACIÓN. 
INDICADORES DE LOGRO  
 

A avaliación será continua e integral, comprendendo tanto os contidos 
conceptuais como os procedimentais e actitudinais. 

 

 
 

AVALICIÓN CONTINUA 
 

 
INSTRUMENTO 

 

 
EXPLICACIÓN 

 

CRITERIO DE 
CUALIFICACIÓ
N PONDERA 

 

 

 

 

Probas (escritas 
ou orais) 

Procurarase facer dúas probas por avaliación. 
Cada proba terá tres bloques de preguntas 

 

• O primeiro bloque que sumará 5 puntos, estará formado por preguntas cortas 
relacionadas con conceptos básicos valorando positivamente os exemplos Nas 
preguntas curtas (cunha puntuación mínima de 0,75 puntos e máxima de 1,5 
puntos), nos casos nos que non se ofrezan definicións exactas e precisas dos 
conceptos, valoraranse positivamente os exemplos, 

• Unha pregunta longa a desenvolver, a elixir entre dúas opcións cunha 
puntuación de 2 puntos 

             
    

 

 

 

 

 
50% 

Traballos, proxectos e 
outras actividades 
valorase mediante 
rúbrica portfolio 

• Ademais do contido dos traballos, terase en conta a orixinalidade dos análises, a 
corrección na expresión, o deseño, a variedade das fontes, o rigor científico, a entrega 
no prazo indicado, a capacidade de análise e síntese, a capacidade crítica, etc 

 

 

 

30% 

Actitude e 
comportamento 
valorase 
mediante 
rúbricas  

• Terase en conta: A asistencia a clase, atender as explicacións, o traballo na 
clase ( Exercicios, tomar apuntes …), puntualidade na entrega dos traballos, 
traballo en equipo, boa relación cos compañeiros/as, a  participación  na clase, 
as participacións críticas argumentadas, o respecto polas opinións dos 
compañeiros, respecto polo material, a puntualidade, etc. 

 

 

 
20% 

 

 

RÚBRICA PORTAFOLIO   

Presentación e forma ( deseño do blog , ortografía, información dos 
traballos )  20% 

Publicación no portafolio de  tódolos traballos correspondentes en 
tempo  40% 

Calidade dos  traballos  40% 
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Todos os instrumentos de avaliación cuantificaranse de 0 a 10. Para o cálculo das 
notas de avaliación, é necesario que tódalas notas obtidas nas probas orais, 
escritas, traballos e outras actividades individuais e colectivas sexan iguais ou 
superiores a 4. Se non é así, a cualificación será negativa. Se a cualificación en 
probas é negativa, o alumnado poderá ir a unha proba de recuperación . Se a 
nota negativa é no apartado de “traballos e outras actividades” , terá que repetir o 
traballo e á actividade se isto é posible, senón, terá que superar os aspectos 
negativos na seguinte actividade. Se o alumno/a obtén unha nota negativa na 
rúbrica, o profesor   explicaralle os aspectos negativos e positivos para que poida  
mellorar. 

A nota final por avaliación calcúlase tendo en conta as limitacións do apartado 
anterior , obtendo a nota media ponderada de tódolos instrumentos de avaliación  . 

 

Superarán a materia, aqueles/as alumnos/as que obteñan unha cualificación igual 
ou superior a cinco. 

Para o cálculo da cualificación levará a cabo un redondeo da seguinte  forma: 

- Parte decimal da cualificación igual ou superior a 50 centésimas: farase un redondeo á 
alza. 

- Parte decimal da cualificación inferior a 50 centésimas: farase un redondeo á baixa 

 

 

 

 

Os/as alumnos/as que non promocionen realizarán unha proba extraordinaria 
deseñada de modo que permita comprobar que alcanzaron os mínimos . É 
necesario superar o 55 % dos contidos desta proba de mínimos para obter 
unha cualificación positiva. Para manter a coherencia co sistema de traballo 
desenvolvido ao longo do curso, deseñarase para este período,  un plan de 
traballo personalizado no que se inclúan actividades diversas que propicien a 
realización por parte do alumno/a de un traballo continuado. A realización 
destas actividades será un requisito imprescindible para poder realizar a 
proba escrita de contidos mínimos. 

RúBRICA COMPORTAMENTO   valor  

Respecto aos compañeiros    30% 

Respecto ao profesor        30% 

Seguimento – participación na aula  20% 

Traballo en equipo  20% 
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4.1  PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA   PROGRAMACIÓN  
  

Tendo en conta que a  programación é  un  documento vivo, ao  longo do 
curso farase un seguimento da programación para detectar, se fora  o caso, 
posibles desaxustes na secuenciación, e comprobar que se  acadan os 
obxectivos  programados. 

Avaliaremos a   práctica docente, utilizando os seguintes  instrumentos: 

- Atención á diversidade, mecanismos postos en acción:  
- Eficacia e efectividade dos recursos humanos e materiais empregados 

 

- Metodoloxía: proposta de acción de aula variadas en canto á metodoloxía ( 
traballo cooperativo e colaborativo,  resolución  de problemas, proxectos…) 

 

- Instrumentos de avaliación que resultan útiles: probas escritas de resposta 
múltiple, probas orais, proxectos grupais,  proxectos  individuais, presentacións 
informáticas,… 

 

- Avaliación inicial 

 

- Coordinación do equipo docente en relación co resto da comunidade educativa: 
profesorado, alumando e familias 

 

- Convivencia: clima de traballo na aula 

 

- Eficiencia das medidas curriculares e organizativas utilizadas 

 

- Contribución da práctica docente ao desenvolvemento xeral dos plans e 
proxectos do centro 

 

- Memoria de final de curso 

 

Analizando os resultados dos instrumentos anteriores, farase un informe 
que figurará na memoria de final de curso. Neste informe xustificaranse, na 
medida do posible, as circunstancias que causaron as posibles  desviacións  
na programación. 
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Se fose o caso, habería que reformularse a programación para cursos 
sucesivos, introducindo as melloras que fagan este documento máis eficiente. 

 

 

4.2  GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
 

Tódolos estándares de aprendizaxe serán traballados e avaliados, 
sen facer diferenciacións sobre a súa importancia e/ou 
transcendencia , pois todos son igual de importantes para a 
consecución dos obxectivos, por tanto non priorizaremos uns sobre 
os outros 

. 

 

5  ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO,RECUPERACIÓN E  

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES  

 
No caso de existiren alumnos de 2º curso de Bacharelato coa materia de 1º de 
Economía suspensa o departamento dispón de materiais de exercicios que 
serían proporcionados ó alumnado. Ademais intentaríase atopar un tempo 
semanalmente para poder facer un repaso dos temas nos que haxa máis dúbidas. 
Tamén acordaríase cos alumnos as datas para facer as probas da materia, 
situando de tódolos xeitos a data dunha proba final en maio e outra en   
setembro. 

 

ACTIVIDADES  PARA PENDENTES 
TIPO DE PROBA EXPLICACIÓN PONDERACIÓN 
 

Exercicios 
 

Baterías de exercicios por parciais 
 

20% 
Exames parciais Se non se supera algún dos parciais deberá acudir a proba final de maio. 80% 
 

Final maio 
e 
setembro 

 

Aqueles alumnos que non foran avaliados positivamente en xuño realizarán 
unha proba escrita única con toda a materia 

 

100% 
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6   AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS  

 
 

 
• Farase unha avaliación inicial, para ter en conta os coñecementos socio-

económicos da alumna/o . Inquedanzas , intereses e preocupacións persoais 
sobre a  economía, a sociedade e o medio ambiente. 
 
A partir deste coñecemento previo individual:  

 

• Estímase que a cada unidade didáctica se lle dedicará o tempo necesario no que 
se engloba a explicación da mesma, resolve-las dúbidas xurdidas e a facer todo 
tipo de casos prácticos, comentarios, debate e traballos individuais e en grupo. 

 

• Outro aspecto a ter en conta é a aprendizaxe mediante a realización de determinadas 
tarefas de forma activa, o alumno aprende facendo, realizando. 

 

• Realización dun traballo individual ao longo do  curso  consistente  na elaboración, 
dun blog individualizado onde cada alumno recollerá os traballos individuais e a 
súa aportación aos traballos de  grupo  .  O  blog  tamén funcionará como caderno de 
aula. 

 

• O profesor dirixe o proceso de aprendizaxe, orientándoo, motivándoo, e controlándoo 
durante a realización dos traballos na clase. 

 

• Intentarase que a clase sexa o máis participativa e práctica posible, na súa medida, para 
propiciar unha mellor comprensión da materia. 

 

• É importante que os alumnos adquiran os distintos hábitos de utilización e coidado dos 
materiais. 

 

• Ó longo do curso estableceranse traballos en grupo, tendo en conta diversos 
aspectos: 

 

Toda a actividade procura o impulso da autonomía persoal 
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Un dos obxectivos do bacharelato é formar alumnos coa capacidade necesaria para 
desenvolver traballos por si mesmos. 

Sen prescindir do control ou dirección por parte do profesor, os alumnos deberán 
organizar os traballos, distribuíndo as tarefas a desempeñar, así como as 
responsabilidades. 

 

MODIFICACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 

 
Se os resultados fosen negativos nunha porcentaxe representativa do alumnado, 
tentaríase modificar a metodoloxía empregada, incidindo aínda máis nas actividades 
prácticas e cambiando, se fose preciso, os contidos programados para adaptalos  máis 
aos estándares. 

 

Os diferentes contidos serán expostos polo profesor mediante presentacións. Os 
alumnos disporán de apuntes e exercicios na aula virtual do IES Terra de 
Trasancos e     fotocopiados se fose necesario debido a dificultades de acceso a 
internet de algún/ha alumno/a. 

As exposicións teóricas complementaranse coa resolución de supostos prácticos e 
as actividades necesarias para que a aprendizaxe sexa significativa. 

A metodoloxía estará encamiñada á contribución para acadar as competencias 
básicas. Fomentarase a participación activa do alumnado no desenvolvemento das 
clases e o traballo en grupo. 

 

- Clase teórico- práctica con presentacións , vídeos e apuntes da Aula virtual do 
IES Terra de Trasancos e resolución de exercicios 

 

- Traballos individuais e en grupo . 
• O papel do profesor é de orientador , asesor e supervisor. 
• No traballo en grupo nomeamos un coordinador semanal ou quincenal 
para cada grupo, que vai rotando e responsable do reparto equitativo das 
tarefas individuais e da animación do traballo en grupo. 

 

- Clases de taller de Economía  : 

 
Espazo de análise, creación e colaboración que basease no estudo de casos, co 
obxectivo primeiro de que o alumnado aplique  a teoría a casos reais que 
analizamos 

mediante documentais e películas e co segundo obxectivo de xerar ideas e proxectos que 
satisfagan necesidades  e fomenten a faceta emprenendedora do alumnado 
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7  MATERIAIS FERRAMENTAS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
O material que servirá de referencia serán uns apuntes elaborados polo profesor e 
dispostos na Aula virtual . Tamén contaremos con lecturas de textos de Economía e un 
libro de texto non obrigatorio e gratuíto como lectura de apoio 

 

- Entender la Economía  
http://www.librosdetextogratis.com/fotos/1345404394_XtxA.pdf 

Autor: Jose Sande  

 

Outros recursos didácticos a empregar  serían: 

 

  - Textos legais. 

- Medios audiovisuais: uso de internet, vídeos didácticos de Educación para o 
desenvolvemento (AECID ) , documentais sobre Economía, e temas de interese como 
o medioambiente , dereitos humanos, e obxectivos de desenvolvemento do milenio , 
UNICEF, etc 

 

- Aula de Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
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Tras a reunión da avaliación inicial estableceranse as medidas da atención a 
diversidade nos grupos. 

 
- Alumnado con ACI: elaboración de programación e deseño de actividades para que 
alcancen os estándares de aprendizaxe coa axuda do Departamento de Orientación 

 
- Alumnado con reforzo educativo: adaptación dos instrumentos de avaliación ( 
modificación dos tempos dos exercicios, preguntas máis claras e sinxelas, 
elaboración de exercicios escritos fóra da aula de referencia para que  non existan 
distraccións,…). As adaptacións dos instrumentos da avaliación dependerán das 
características do alumnado. 

 
- Alumnado repetidor, dependendo do tipo de alumno/a pódese aplicar as medidas de 
reforzo educativo.
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9  ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN  

Teñen especial importancia: 

Educación ambiental 

 

O tratamento deste tema transversal realizarase tanto ó impartir os contidos básicos, 
nos que se deben incluír as grandes cuestións da educación ambiental, coma nos 
complementarios, nos que se deben formular aspectos do tema e tratalos 
monograficamente. 

 
Algúns dos aspectos ós que se deben prestar maior atención no conxunto deste tema 
transversal son: o tratamento dos residuos sólidos urbanos, o control dos vertidos 
de substancias tóxicas, o impacto ambiental das emisións atmosféricas, a xestión dos 
recursos naturais coma a auga, etc. En moitos casos, estes temas pódense tratar 
desde o punto de vista de diferentes   disciplinas. 

 

 

 

Educación para a saúde 

 

Existen unha serie de aspectos moi importantes  relacionados  coa  educación para a 
saúde, que deben terse en conta. Entre eles destacan a prevención de riscos de 
enfermidades infecciosas e medidas a seguir na vida diaria para evitar alerxias, 
intoxicacións e infeccións por fungos, protistas e moneras, os perigos das 
radiacións, etc. as medidas de hixiene e  conservación  referentes  a alimentos. 
Recoñecer e valorar a importancia da auga e dos alimentos na nosa vida, a súa 
calidade. 

 

Educación do consumidor 

 

Aspectos coma o uso responsable da enerxía que utilizamos no fogar  ou  no cultivo de 
vexetais, a elección de alimentos adecuados, o coñecemento das repercusións que 
teñen sobre o medio os produtos que consumimos, a importancia do tratamento dos 
residuos e as técnicas de aforro a través do reciclado, etc. En conxunto, todos estes 
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aspectos van dirixidos a crear unha conduta de consumo responsable, respectuosa coas 
persoas e co   medio. 

 

 

Educación non sexista 

 

No ámbito científico a presencia da muller é realmente importante, o que fai absurda 
a discriminación por razón de sexo. Esta situación real debe servir como punto de 
partida e como base para realizar unha educación para a igualdade de oportunidades 
que se estenda non só ó medio científico, senón a tódolos aspectos da vida  cotiá. 

 
Educación cívica 

 

Se estudarán en medidas para diminuír a emisión de dióxido de carbono e outros 
gases de efecto invernadoiro; xestionar o consumo de auga e a dificultade de 
acceso á auga potable; preservar a  biodiversidade 

 

 

 

 

Na medida do posible, utilizaranse estratexias de  diversificación  para  abordar ditas 
diferencias. 

Unha vez feita a avaliación inicial, e detectadas os diferentes coñecementos previos 
e/ou capacidades, estas estratexias consistirán nunha axuda individualizada ós 
alumnos con maiores dificultades (tendo sempre en conta o número de alumnos 
por aula) e na utilización de recursos didácticos diferentes en función das 
necesidades deses alumnos, tanto nos casos nos que  sexa preciso simplificar ou 
reforzar, como nos casos nos que, para motivar ao alumnado, fora recomendable 
ampliar os contidos, facendo traballos de investigación en  colaboración co profesor/a. 

Haberá deseñadas, xa que logo, unhas actividades de ampliación para os alumnos que 
demostren ter altas capacidades na materia, que serían avaliadas xunto ás 
actividades de grupo. 

Ademais, estes alumnos con altas capacidades, encargaranse de xestionar o blog- 
xornal de clase, investigando que novas poden ter cabida no mesmo e distribuíndo e 
controlando estas entradas entre o resto dos compañeiros. 
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10  PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Obxectivos xerais da programación de Educación en valores. Teñen especial 
importancia tódolos relacionados coa Axenda 2030 de Nacións Unidas  en 
especial  a loita cos extremismos e outras aportacións da temática do noso 
proxecto Erasmus “Challenging extremis”, resolución de conflitos , educación 
emocional e dereitos humanos. Entre outros:  : 

 
Aprender a ser 

 

 

 

• Desenvolver os valores cooperativos como escola de democracia e de 
dereitos humanos . Comprender que a participación en proxectos 
escolares solidarios implica igualdade de dereitos , asumir 
responsabilidades e comprender que non se perciben beneficios materiais 
pero si, a realización persoal e o desenvolvemento persoal e social dos 
alumnos participantes. 

 

• A educación é un proceso dinámico, interactivo e participativo, orientado á 
formación integral das persoas, su concienciación e comprensión das causas 
locais e globais dos problemas do desenvolvemento socio - económico e o 
compromiso para a acción participativa e transformadora”. 

 

 
Aprender a facer 

 

 

• Incorporar as novas tecnoloxías para favorecer a Educación Solidaria que 
xunto coa valoración da importancia do estudio e o traballo en equipo na aula 
dotarán ao alumnado dunhas ferramentas validas para transformar a 
sociedade 

 
• Posibilitar proxectos de Economía solidaria que posibiliten que os propoios 

alumnos/as teñan a posibilidade de crear, xestionar e controlar o proxecto de 
Emprendedores solidarios( Proxecto do Instituto premiado no “Premio 
Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer “ 

 



31  

 
Aprender a coñecer ( Comprensión global ) 

 

 
• Aprender que todas as persoas teñen dereito a participar nos proxectos 

independentemente do sexo, raza, orixe, crenzas etc. 

 
• Favorecelo análise e a comprensión do marco que define e explica as 

relacións internacionais e o proceso de desenvolvemento Norte -Sur 

 

 

 
Aprender a vivir xuntos 

 

 

 

• Lograr que o noso alumnado mostre actitudes de respeto con outras culturas e 
outros pobos: de austeridade na súa forma de vida; de acollida e altruísmo 
con outras persoas diferentes tanto na aula, como no Instituto 

 
• Facilitar a integración escolar con proxectos que potencien a axuda mutua 

entre as persoas participantes e o apoio a persoas que se sintan excluídas 
por razóns culturais, relixiosas, de orixe ou teñan algún tipo de discapacidade. 
 

 

Educación para a Paz 

– Respecto polas opinións e polas crenzas das outras persoas. 
– Recoñecemento do diálogo como medio para resolve-las discrepancias nas 
opinións así como os diversos tipos de conflictos, tanto interpersoais coma 
sociais. 

 

Educación para a Igualdade entre os Sexos 

 

– Toma de conciencia dos fenómenos de discriminación sexista que se dan na 
actualidade así como dos que se deron noutros períodos históricos. 
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Educación Ambiental 

 
– Identificación e sensibilización polos principais problemas que afectan á 
conservación do ambiente. 
– Análise do conflicto do éxito empresarial medido exclusivamente en 
función do 

beneficio obtido, fronte a outras consideracións como o impacto ambiental, 
condicións de traballo dignas, distribución equitativa da renda, etc. 

– Valoración do ambiente como un sistema no que repercuten as 
actividades económicas. 

 
Educación do Consumidor 

– Conciencia das repercusión que produciu no medio ambiente o 
desenvolvemento industrial ó longo dos séculos XIX e XX. 
– Conciencia das repercusións que producen no ambiente o refugallo de todo tipo 
de productos e de materiais. 
– Coñecer as actuacións que podemos levar a cabo individual e 
colectivamente para evitar o deterioro medioambiental por medio de 
hábitos de consumo sans e aforro enerxético. 
– Comprensión da necesidade de consumir en función das necesidades 
reais individuais. 

 

 

– Manter unha actitude crítica ante as consecuencias da publicidade, as 
técnicas abusivas de consumo e os seus efectos sobre a calidade de vida das 
persoas. 
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11  ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR. 

 
Remitímonos ao proxecto lector común do Instituto 

 

12  ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC. 

 
As recollidas no  Plan TIC do IES Terra de Trasancos 

 

 

13  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 

As actividades propostas por este departamento son as  seguintes: 

 

 

 

• Participación en programas europeos  
 

• Participación en  programas de OXFAN  
 

• Posible visita a unha empresa da zona cada trimestre 

 

• Proxección de cortos e documentais na aula 

 

• Calquera outra actividade que propoña a dirección 
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1   INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA M ATERIA 

 
Contexto 

 
 

a) O Instituto de Ensino Secundario Terra de Trasancos é un centro do Concello 

de Narón de titularidade pública. 

 
 

O centro atópase no Camiño Real S/N. 
 
 

No entorno atopamos un polígono onde se desenvolven actividades de tipo 

industrial, comercial e empresarial. 

 
 

O nivel socioeconómico das familias é principalmente de clase obreira ou clase 

media/baixa. 

 
 
 

O acceso principal ó centro resólvese dende a Estrada de Cedeira. 
 
 

A distancia do IES ós núcleos urbanos do concello, así como a procedencia dos 

alumnos fai que estes accedan na súa práctica totalidade a este en transporte escolar, 

e, no caso dos alumnos de ciclos en transporte privado cando o seu horario lectivo non 

coincide co do resto dos alumnos. 

 
 

Este feito supón un condicionante na actividade do centro pois, na práctica, o 

desenvolvemento de calquera actividade fóra do horario lectivo implica o 

desprazamento dos participantes polos seus propios medios 
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b) Modelo lingüístico. 
 
 

O idioma oficial empregado no centro é o galego. Emprégase en tódalas 

comunicacións, circulares e escritos. 

 
 

En canto ó idioma empregado nas clases, é parello entre o galego e o castelán, 

axustándose en todo caso ó prescrito na normativa lingüística sobre o uso do galego no 

ensino. 

 
 

O idioma empregado polos profesores nas súas relacións persoais é indistintamente 

galego ou castelán, sen que se aprecie preponderancia no uso dalgún deles. 

 
 

c) Datos relacionados co alumnado e coas familias: 
 
 

1) Etapas e niveis de ensinanza. 
 

O centro imparte ensinanzas de: 
 

1.a) Educación secundaria obrigatoria (ESO) 
 
 

1.b) Bacharelato. As modalidades impartidas son o Científico Tecnolóxico e o de 

Humanidades e Ciencias Sociais. 

 
 

1.c) Ciclos de grao medio: 
 
 

- Xestión administrativa. Pertence á familia profesional de 

administración. Ten unha duración de 2000 horas repartidas en 

dous cursos académicos. 

 
 

1.d) Ciclos de grao superior. 
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- Administración e Finanzas. Pertence á familia profesional de 

administración. Ten unha duración de 2000 horas repartidas en 

dous cursos académicos. 

 
 
 
 

1.e) FP BÁSICA de Electricidade e E lectrónica. 
 

1.f) FP BÁSICA de Comercio 
 
 
 
 
 

1.1 A ECONOMÍA NO CONTEXTO DO IES TERRA DE   TRASANCOS 
 
 

O estudio da economía axuda a percibir e coñecer a realidade que nos rodea, e 
serve para analizar e profundizar as relacións humanas dende aspectos micro 
ata aspectos globais A Economía potencia as habilidades e destrezas de 
razoamento, abstracción e interrelacións, e proporciona ferramentas para 
examinar de forma crítica a sociedade  e contribúe  a desenvolver a curiosidade 
intelectual, a capacidade analítica, e a amplitude de perspectivas ao facer 
fronte ao estudio e investigación de diversos temas, o coñecemento de 
variables como o crecemento, a pobreza, a débeda, a riqueza, a calidade de 
vida, o comercio internacional, o medio ambiente, etc., un coñecemento 
matemático e estatístico, así como unha habilidade de comunicación oral e 
escrita para explicar e transmitir as ideas e conclusións con argumentos e 
evidencias empíricas, a importancia da ética na actividade económica e o 
marco dos dereitos humanos. 

O estudo desta materia debe permitirlles a alumnos acceder, dun xeito 
simple, a unha visión dos cambios que co desenvolvemento das sociedades 
fóronse dando; debe permitirlles, tamén, acceder aos diferentes enfoques do 
estudo da economía: desde o modelo neoclásico e neoliberal a interpretacións 
mais sociais ou ecolóxicas, permitindo distinguir os intereses e valores que 
detrás de cada un se atopan 

 
 

Ao longo dos tempos, as formas de organizar e levar adiante “o económico” 
foron variando, pasando duns modos de produción a outros, segundo as 
necesidades concretas de   cada contexto social.... 
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Para comprender a realidade social actual e os cambios s que se produciron 
na relación entre as persoas e entre estas e a e natureza, necesítase 
vincular o estudo desta materia a outras ciencias como a historia, a bioloxía, 
aantropoloxía, a socioloxía, a ecoloxía, etc. Trátase de estudar a Economía 
coordinada con outros campos de coñecemento e materias en especial as do 
bacharelato de Sociais, dándolle un enfoque multidisciplinar. 

 
 
 
 

Na metodoloxía aplicada débese ter en conta que se trata dun curso de iniciación, 
polo que debe prevalecer a comprensión, interpretación e descrición dos fenómenos 
económicos, mais que a súa explicación técnica, para a que precisarían ferramentas 
demasiado complexas que desviarían a atención do obxectivo principal da materia: 
recoñecer como a sociedade xera os recursos necesarios para satisfacer as 
necesidades das persoas que a forman. 

 
 

Os estudos de Bacharelato teñen un dobre obxectivo; por unha banda, orientar e 
preparar para os estudos superiores e, por outro, contribuír á formación xeral do 
alumnado para que se desenvolva con soltura nunha sociedade cada vez mais 
evolucionada e na que as formas de organización económica revisten modos cada 
vez mais complexos . 

 
 
 

Con esta materia trátase de espertar nos alumnos o interese e a curiosidade pola 
problemática social e medioambiental que acompaña aos procesos económicos, 
tanto a nivel local, autonómico, nacional como internacional. Todo iso dentro dun 
contexto de globalización , é dicir, nunha paisaxe onde o proceso de integración das 
economías é crecente debido á enorme redución nos custos de transporte e 
comunicación e ao desmantelamento de barreiras de tipo comercial. 

 
 

A Economía introduce ao alumnado nos conceptos básicos que lle permitirán 
coñecer o funcionamento dos sistemas económicos que ,teoricamente, estarían 
enfocados a procurar o benestar material dos cidadáns. O ensino da Economía ten 
que contemplar a perspectiva histórica da mesma pero sen descoidar o contexto 
socio- cultural dun mundo cada vez mais cambiante e mais interrelacionado, é dicir, 
haberá que contemplar os aspectos puramente técnicos pero coa matización do 
aspecto socioeconómico que é tan determinante no crecemento das economías. 

 
 
 

Incidir no papel que a materia desempeña na configuración de valores e de 
actitudes socialmente positivas, tales como a valoración do traballo en equipo, o 
coñecemento do funcionamento dos grupos, a importancia das actitudes 
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individuais no benestar colectivo, o rexeitamento das desigualdades económicas 
e a degradación do medio ambiente, etc. 

 
 
 

A metodoloxía   a seguir estará un pouco   condicionada   por   diferentes   aspectos 
que teñen que ver coa ausencia, en principio, de coñecementos económicos que 
terá a maioría do alumnado e pola idade dos mesmos. Xa que logo hai que tratar 
de motivar aos alumnos para que se vaian implicando loxicamente no 
coñecemento dos fenómenos económicos. 

 
 

A idade dos alumnos tamén terá algún grado de incidencia no desenvolvemento 
do curso. A maioría deles en período de grandes cambios de carácter e de 
personalidade, suscitaranse interrogantes de diversa índole que favorezan a súa 
integración como membros activos da sociedade, responsables ante cuestións 
fundamentais como a solidariedade, a sostibilidade, e a igualdade. 
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2 OBXECTIVOS E COMPETENCIAS CLAVE 
 
 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 
 
 

d)  Exercer a cidadanía democrática, dende unha perspectiva global, e 
adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da 
Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como 
polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción 
dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

 
 

e)  Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de 
forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen 
de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

 
 

f)  Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre 
homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e 
discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e 
impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera 
condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás 
persoas con discapacidade. 

 
 

g)  Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 
necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 

 
 

h)  Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua 
galega e a lingua castelá. 

 
 

i)  Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas 
estranxeiras. 

 
 

j)  Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da 
información e da comunicación. 
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k)  Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo 
contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da 
súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora 
do seu contorno social. 

 
 
 

l)  Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e 
dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. Comprender os 
elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica acontribución da ciencia e da 
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida,así como afianzar a 
sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 
do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

 
 

m)  Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, 
flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 

 
 

n)  Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio 
estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

 
 

ñ)  Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o 
desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos 
saudables. 

 
 

O)  Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da 
seguridade viaria. 

o) 
p) 

p)  Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de 
Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun 
mundo globalizado. 
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2.1 COMPETENCIAS CLAVE 
 
 
 
 
 

As competencias clave do currículo serán as seguintes: 
 
 

a. Comunicación lingüística (CCL). 
 

b.  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCCT). 

 
 

c. Competencia dixital (CD). 
 
 

d. Aprender a aprender (CAA). 
 
 

e. Competencias sociais e cívicas (CSC). 
 
 

f. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
 
 

g. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 



13  

3 CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN RELACIÓN A: OS CONTIDOS DA 
MATERIA, OS OBXECTIVOS, OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE MÍNIMOS  

 
 
 
 
 

 Economía da Empresa. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. A empresa  

a 
d 
i 
l 
m 

B1.1. A empresa e o/a 
empresario/a. 

B1.2.  Elementos,  funcións  e 
obxectivos da empresa. 

B1.3. Clases de empresas. 
B1.4. Marco xurídico da actividade 

empresarial. 
B1.5. Contorno da empresa. 
B1.6. Responsabilidade social e 

ambiental da empresa. 
B1.7. Funcionamento e creación 

de valor. 

B1.1.B1.2 B1.3 B1.4 Describir e 
interpretar os elementos da 
empresa, as clases de 
empresas e as súas funcións na 
economía, así como as formas 
xurídicas que adoptan, e 
relacionar con cada unha as 
responsabilidades legais 
dos/das propietarios/as e 
xestores/as, e as esixencias de 
capital. 

B1.5 B1.6 B17. Identificar e 
analizar os trazos principais do 
contorno en que a empresa 
desenvolve a súa actividade e 
explicar, a partir deles, as 
estratexias e as decisións 
adoptadas, e as posibles 
implicacións sociais e 
ambientais da súa actividade. 

EEB1.1.1. Distingue as formas 
xurídicas das empresas e 
relaciónaas coas esixencias de 
capital e coas responsabilidades 
para cada tipo. 

CD 
CMCCT 
CSIE 

EEB1.1.2. Identifica e valora as 
formas xurídicas de empresa 
máis apropiadas en cada caso 
en función das características 
concretas, aplicando o 
razoamento sobre clasificación 
das empresas. 

CD 
CMCCT 

EEB1.1.3. Analiza, para un 
determinado caso práctico, os 
criterios de clasificación de 
empresas: segundo a natureza 
da actividade que desenvolven, 
a súa dimensión, o nivel 
tecnolóxico que alcanzan, o tipo 
de mercado en que operan, a 
fórmula xurídica que adoptan, e 
o seu carácter público ou 
privado. 

CAA 
CD 
CMCCT 

EEB1.1.4. Describe os elementos 
da empresa en relación coas 
funcións que desenvolven e os 
obxectivos que procuran dentro 
do sistema. 

CCL 
CSIEE 

a 
d 
h 
i 
l 
m 
p 

EEB1.1.5. Identifica os tipos de 
empresas e de empresarios/as 
que actúan no seu contorno, así 
como a forma de relacionar co 
seu contorno máis próximo. 

CD 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 

EEB1.1.6 Analiza a relación entre 
empresa, sociedade e ambiente, 
e valora os efectos positivos e 
negativos das actuacións das 
empresas nas esferas social e 
ambiental. 

CD 
CSC 
CSIEE 

EEB1.1.7. Analiza a actividade das 
empresas como elemento 
dinamizador de progreso, 
estimando a súa creación de 
valor para a sociedade e para a 
cidadanía. 

CSC 
CSIEE 
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 Economía da Empresa. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 2. Desenvolvemento da empresa  

d 
i 
l 
m 

B2.1. Localización e dimensión 
empresarial. 

B2.2. Estratexias de crecemento 
interno e externo. 

B2.3. Pequenas e medianas 
empresas: estratexias de 
mercado. 

B2.4. Importancia das pequenas e 
medianas empresas (PME) na 
economía. 

B2.5. Internacionalización, 
competencia global e 
tecnoloxía. 

B2.6. Empresa multinacional: 
aspectos positivos e negativos 
do seu funcionamento. 

B2.1. Identificar e analizar as 
estratexias de crecemento e as 
decisións tomadas polas 
empresas, tendo en 
consideración as características 
do marco global en que actúan. 

EEB2.1.1. Describe e analiza os 
factores que determinan a 
localización e a dimensión 
dunha empresa, e valora a 
transcendencia futura para a 
empresa desas decisións. 

CCL 
CMCCT 

EEB2.1.2. Valora o crecemento da 
empresa como estratexia 
competitiva e relaciona as 
economías de escala coa 
dimensión óptima da empresa. 

CD 
CMCCT 
CSIEE 

EEB2.1.3. Identifica e explica as 
estratexias de especialización e 
diversificación. 

CCL 
CMCCT 
CSIEE 

EEB2.1.4. Analiza as estratexias 
de crecemento interno e externo 
a partir de supostos concretos. 

CAA 
CD 
CMCCT 

EEB2.1.5. Examina o papel das 
pequenas e das medianas 
empresas no noso país, e valora 
as súas estratexias e as súas 
formas de actuar, así como as 
súas vantaxes e os seus 
inconvenientes. 

CSC 
CSIEE 

EEB2.1.6.  Describe as 
características e as estratexias 
de desenvolvemento da 
empresa multinacional, e valora 
a importancia da 
responsabilidade social e 
ambiental. 

CCL 
CSC 
CMCCT 

EEB2.1.7. Estuda o impacto da 
incorporación da innovación e 
das novas tecnoloxías na 
estratexia da empresa, e 
relaciónao coa capacidade para 
competir de xeito global. 

CD 
CMCCT 
CSC 

 Bloque 3. Organización e dirección da empresa  

d 
i 
l 
m 
p 

B3.1. División técnica do traballo e 
necesidade de organización no 
mercado actual. 

B3.2. Funcións básicas da 
dirección. 

B3.3. Planificación e toma de 
decisións estratéxicas. 

B3.4. Organización formal e 
informal da empresa: deseño e 
análise da súa estrutura. 

B3.5. A xestión dos recursos 
humanos e a súa incidencia na 
motivación. 

B3.1. Explicar a planificación, a 
organización e a xestión dos 
recursos dunha empresa, 
valorando as posibles 
modificacións para realizar en 
función do ámbito en que 
desenvolve a súa actividade e 
dos obxectivos formulados. 

EEB3.1.1. Reflexiona sobre a 
división técnica do traballo nun 
contexto global de 
interdependencia económica 
para valorar as súas 
consecuencias sociais. 

CMCCT 
CSC 

EEB3.1.2. Describe a estrutura 
organizativa, o estilo de 
dirección, as canles de 
información e de comunicación, 
o grao de participación na toma 
de decisións e a organización 
informal da empresa. 

CCL 
CMCCT 
CSIEE 
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 Economía da Empresa. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 B3.6. Os conflitos de intereses e 
as súas vías de negociación. 

 EEB3.1.3. Identifica a función de 
cada área de actividade da 
empresa (aprovisionamento, 
produción e comercialización, 
investimento e financiamento, 
recursos humanos e 
administrativa), así como as 
súas interrelacións. 

CD 
CMCCT 
CSIEE 

EEB3.1.4. Investiga sobre a 
organización nas empresas do 
seu ámbito máis próximo e 
identifica vantaxes  e 
inconvenientes, detecta 
problemas para solucionar, e 
describe propostas de mellora. 

CAA 
CD 
CSC 
CSIEE 

EEB3.1.5. Aplica os seus 
coñecementos a unha 
organización concreta, para 
detectar problemas e propor 
melloras. 

CAA 
CMCCT 
CSIEE 

EEB3.1.6. Valora a importancia 
dos recursos humanos nunha 
empresa e analiza diferentes 
maneiras de abordar a súa 
xestión e a súa relación coa 
motivación e a produtividade. 

CAA 
CSC 
CSIEE 

 Bloque 4. A función produtiva  

a 
i 
l 
m 

B4.1. Produción e proceso 
produtivo. 

B4.2. Función de produción. 
Produtividade e eficiencia 

B4.3. Investigación, 
desenvolvemento e innovación 
(I+D+i) como elementos clave 
para o cambio tecnolóxico e a 
mellora da competitividade 
empresarial. 

B4.1. Analizar procesos produtivos 
desde a perspectiva da 
eficiencia e a produtividade, e 
recoñecer a importancia da 
I+D+i. 

EEB4.1.1. Realiza cálculos da 
produtividade de distintos 
factores e interpreta os 
resultados obtidos, coñecendo 
medios e alternativas de mellora 
da produtividade nunha 
empresa. 

CD 
CMCCT 

EEB4.1.2. Analiza e valora a 
relación entre a produtividade e 
os salarios dos/das 
traballadores/as. 

CMCCT 
CSC 

EEB4.1.3. Reflexiona sobre a 
importancia para a sociedade e 
para a empresa da investigación 
e da innovación tecnolóxica en 
relación coa competitividade e o 
crecemento. 

CAA 
CMCCT 
CSC 

i 
l 
m 

B4.4.  Custos:  clasificación  e 
cálculo dos custos na empresa. 

B4.5. Cálculo e interpretación do 
limiar de rendibilidade da 
empresa. 

B4.2. Determinar a estrutura de 
ingresos e custos dunha 
empresa, calculando o seu 
beneficio e o seu limiar de 
rendibilidade, a partir dun 
suposto formulado. 

EEB4.2.1. Distingue os ingresos e 
os custos dunha empresa, 
calcula o seu beneficio ou a súa 
perda xerados ao longo do 
exercicio económico, aplicando 
razoamentos matemáticos, e 
interpreta os resultados. 

CD 
CMCCT 

EEB4.2.2. Identifica e calcula os 
tipos de custos, ingresos e 
beneficios dunha empresa, e 
represéntaos graficamente. 

CD 
CMCCT 
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 Economía da Empresa. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   EEB4.2.3. Calcula o limiar de 
vendas (de rendibilidade) 
necesario para a supervivencia 
da empresa. 

CD 
CMCCT 

EEB4.2.4. Analiza os métodos 
custo beneficio e custo eficacia 
como instrumentos de medida e 
avaliación que axudan á toma 
de decisións. 

CMCCT 
CSIEE 

i 
l 
m 

B4.6. Os inventarios da empresa e 
os seus custos. Modelos de 
xestión de inventarios. 

B4.3. Describir os conceptos 
fundamentais do ciclo de 
inventario e manexar os 
modelos de xestión. 

EEB4.3.1. Identifica os custos que 
xera o almacén e resolve casos 
prácticos sobre o ciclo de 
inventario. 

CD 
CMCCT 

EEB4.3.2. Valora as existencias en 
almacén mediante diferentes 
métodos. 

CD 
CMCCT 

EEB4.3.3. Valora a relación entre 
o control de inventarios e a 
produtividade e a eficiencia 
nunha empresa. 

CMCCT 
CSIEE 

 Bloque 5. A función comercial da empresa  

d 
h 
i 
l 
m 

B5.1. Departamento comercial da 
empresa 

B5.2. Concepto e clases de 
mercado. 

B5.3. Técnicas de investigación de 
mercados. 

B5.4. Comportamento do/da 
consumidor/a e segmentación 
de mercados. 

B5.5. Variables do márketing-mix e 
elaboración de estratexias. 

B5.6. Estratexias de márketing e 
ética empresarial. 

B5.7. Tecnoloxías da información 
e das comunicacións e 
márketing. 

B5.1. Analizar as características 
do mercado e explicar, de 
acordo con elas, as políticas de 
márketing aplicadas por unha 
empresa ante diferentes 
situacións e obxectivos. 

EEB5.1.1. Caracteriza un mercado 
en función de diferentes 
variables como, por exemplo, o 
número de competidores e o 
produto vendido. 

CSIEE 

EEB5.1.2. Identifica e adapta a 
cada caso concreto as 
estratexias e os enfoques de 
márketing. 

CAA 
CD 
CMCCT 

EEB5.1.3. Interpreta e valora 
estratexias de márketing, 
incorporando nesa valoración 
consideracións de carácter 
ético, social e ambiental. 

CD 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 

EEB5.1.4. Comprende e explica as 
fases e as etapas da 
investigación de mercados. 

CCL 
CMCCT 

EEB5.1.5. Aplica criterios e 
estratexias de segmentación de 
mercados en casos prácticos. 

CD 
CMCCT 

EEB5.1.6. Analiza e valora as 
oportunidades de innovación e 
transformación do márketing 
que xorden co desenvolvemento 
das tecnoloxías da información 
e da comunicación. 

CD 
CMCCT 
CSC 

EEB5.1.7. Describe a organización 
e o funcionamento do 
departamento comercial da 
empresa. 

CCL 
CMCCT 
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 Economía da Empresa. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   EEB5.1.8. Determina as 
necesidades da clientela en 
relación coas características dos 
produtos ou dos servizos 
ofrecidos pola empresa. 

CD 
CMCCT 
CSC 

 Bloque 6. A información na empresa  

d 
g 
h 
i 
l 
m 

B6.1. Obrigas contables da 
empresa. 

B6.2. A composición do patrimonio 
e a súa valoración. 

B6.3. Resultados da empresa. 
B6.4. As contas anuais e a imaxe 

fiel. 
B6.5. Elaboración do balance e da 

conta de perdas e ganancias. 
B6.6. Análise e interpretación da 

información contable. 

B6.1. Identificar os datos máis 
salientables do balance e da 
conta de perdas e ganancias, 
explicar o seu significado, 
diagnosticar a situación a partir 
da información obtida e propor 
medidas para a súa mellora. 

EEB6.1.1. Recoñece os elementos 
patrimoniais e a función que 
teñen asignada. 

CMCCT 
CSIEE 

EEB6.1.2. Identifica, valora e 
clasifica os bens, os dereitos e 
as obrigas da empresa en 
masas patrimoniais. 

CMCCT 

EEB6.1.3. Interpreta a 
correspondencia entre os 
investimentos e o seu 
financiamento. 

CAA 

EEB6.1.4. Detecta posibles 
desaxustes no equilibrio 
patrimonial, na solvencia e no 
apancamento da empresa, 
mediante a utilización de rateos. 

CMCCT 

EEB6.1.5. Propón medidas 
correctoras axeitadas en caso 
de se detectar desaxustes 
patrimoniais ou financeiros. 

CAA 
CSIEE 

EEB6.1.6. Recoñece a importancia 
do dominio das operacións 
matemáticas e dos 
procedementos propios das 
ciencias sociais como 
ferramentas que facilitan a 
solución de problemas 
empresariais. 

CMCCT 
CD 

EEB6.1.7. Recoñece a 
conveniencia do equilibrio 
económico, patrimonial e 
financeiro da empresa. 

CMCCT 
CSIEE 

EEB6.1.8. Valora a importancia da 
información na toma de 
decisións. 

CAA 
CSIEE 

EEB6.1.9. Calcula o resultado do 
exercicio económico da 
empresa, empregando os 
criterios de imputación 
aplicables. 

CD 
CMCCT 

EEB61.10. Identifica, interpreta e 
clasifica os elementos do 
resultado da empresa. 

CD 
CMCCT 
CSIEE 

a 
c 

B6.7. Fiscalidade empresarial: 
principais figuras impositivas e 
elementos clave do súa 

B6.2. Recoñecer a importancia do 
cumprimento das obrigas fiscais 
e explicar os impostos que 

EEB6.2.1. Identifica as obrigas 
fiscais das empresas segundo a 
súa organización e a actividade 

CMCCT 
CSIEE 
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 Economía da Empresa. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

d 
h 
i 
l 
m 

estrutura e do seu 
funcionamento. 

afectan as empresas. que desenvolvan.  

EEB6.2.2. Describe o 
funcionamento básico dos 
impostos que recaen sobre as 
empresas e destaca as 
principais diferenzas entre eles. 

CCL 
CMCCT 

EEB6.2.3. Valora a achega que 
supón para a riqueza nacional a 
carga impositiva que soportan 
as empresas. 

CSC 

 Bloque 7. A función financeira  

d 
g 
i 
l 
m 

B7.1. Estrutura económica e 
financeira da empresa. 

B7.2. Concepto e clases de 
investimento. 

B7.3. Valoración e selección de 
proxectos de investimento. 

B7.4. Fontes de financiamento 
interno e externo da empresa. 
Novas formas de financiamento. 

B7.5. Ciclos da empresa. 
B7.6. Período medio de 

maduración. 

B7.1. Valorar proxectos de 
investimento, xustificar 
razoadamente a selección da 
alternativa máis vantaxosa, 
diferenciar as posibles fontes de 
financiamento nun determinado 
suposto e razoar a elección 
máis axeitada. 

EEB7.1.1. Coñece e enumera os 
métodos estáticos (prazo de 
recuperación) e dinámicos 
(criterio do valor actual neto) 
para seleccionar e valorar 
investimentos. 

CD 
CSIEE 
CMCCT 

EEB7.1.2. Aplica métodos 
estáticos (prazo de 
recuperación) e dinámicos (valor 
actual neto), nun suposto 
concreto de selección de 
alternativas de investimento 
para unha empresa. 

CD 
CMCCT 

EEB7.1.3. Explica as posibilidades 
de financiamento das empresas 
diferenciando o externo e o 
interno, a curto e a longo prazo, 
así como o custo de cada un e 
as implicacións na marcha da 
empresa. 

CCL 
CMCCT 

EEB7.1.4. Analiza, nun suposto 
concreto de financiamento 
externo, as opcións posibles, os 
seus custos e as variantes de 
amortización. 

CAA 
CD 
CMCCT 

EEB7.1.5. Analiza e avalía, a partir 
dunha necesidade concreta, as 
posibilidades que teñen as 
empresas de recorrer ao 
mercado financeiro. 

CAA 
CMCCT 
CSIEE 

EEB7.1.6. Valora as fontes 
externas e internas de 
financiamento da empresa. 

CMCCT 
CSIEE 

EEB7.1.7. Analiza e expresa as 
opcións financeiras que mellor 
se adaptan a un caso concreto 
de necesidade financeira. 

CAA 
CMCCT 

EEB7.1.8. Aplica os coñecementos 
tecnolóxicos á análise e á 
resolución de supostos. 

CD 
CMCCT 

EEB7.1.9. Identifica e describe os CCL 
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 Economía da Empresa. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   ciclos da actividade da empresa 
e as súas fases. 

CMCCT 
CSIEE 

EEB7.1.10. Calcula, para un 
determinado suposto práctico, 
os períodos de maduración da 
empresa, e distingue as súas 
fases. 

CMCCT 
CAA 
CD 
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 MINIMOS 
 
 
 
 
 

4   CRITERIOS DE A VA L I A C IÓ N E 
CUALIFICACIÓN. INDICADORES DE LOGRO  

 
 

A avaliación será continua e integral, comprendendo tanto os contidos 
conceptuaiscomo os procedimentais e actitudinais. 

 
 
 
 

AVALICIÓN CONTINUA 
 
 
 
 

INSTRUMENTO 

 
 
 
 

EXPLICACIÓN 

 
 
CRITERIO DE 

CUALIFICACIÓN 
PONDERA 

 
 
 
 
 
 
 

Probas (escritas ou 
orais) 

Procurarase facer dúas probas por avaliación. 
Cada proba terá tres bloques de preguntas 
 
 
 

• O primeiro bloque que sumará 5 puntos, estará formado por preguntas cortas 
relacionadas con conceptos básicos valorando positivamente os exemplos Nas 
preguntas curtas (cunha puntuación mínima de 0,75 puntos e máxima de 1,5 
puntos), nos casos nos que non se ofrezan definicións exactas e precisasdos 
conceptos, valoraranse positivamente os exemplos, 

• Unha pregunta longa a desenvolver, a elixir entre dúas opcións cunha 
puntuación de 2 puntos 

 
 
 

70% 

Traballos, proxectos e 
outras actividades 
valorase mediante 
rúbrica portafolio 

• Ademais do contido dos traballos, terase en conta a orixinalidade dos análises, a 
corrección na expresión, o deseño, a variedade das fontes, o rigor científico, a 
entrega no prazo indicado, a capacidade de análise e síntese, a capacidade crítica, 
etc 

 
20% 

Actitude e • Terase en conta: A asistencia a clase, atender as explicacións, o traballo na 
clase ( Exercicios, tomar apuntes …), puntualidade na entrega dos traballos, 
traballo en equipo, boa relación cos compañeiros/as, a  participación  na 
clase, as participacións críticas argumentadas, o respecto polas opinións dos 
compañeiros, respecto polo material, a puntualidade, etc. 

 
comportamento 
valorase 10% 
mediante  

rúbrica  

comportmento  

 
 
 

RÚBRICA PORTAFOLIO  

Presentación e forma ( deseño do blog , ortografía, información dos 
traballos ) 

 
20% 

Publicación no portafolio de tódolos traballos correspondentes en 
tempo 

 
40% 

Calidade dos traballos 40% 
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RúBRICA COMPORTAMENTO valor 

Respecto aos compañeiros 30% 

Respecto ao profesor 30% 

Seguimento – participación na aula 20% 

Traballo en equipo 20% 

 
 

Todos os instrumentos de avaliación cuantificaranse de 0 a 10. Para o cálculo 
das notas de avaliación, é necesario que tódalas notas obtidas nas probas 
orais, escritas, traballos e outras actividades individuais e colectivas sexan 
iguais ou superiores a 4. Se non é así, a cualificación será negativa. Se a 
cualificación en probas é negativa, o alumnado poderá ir a unha proba de 
recuperación . Se a nota negativa é no apartado de “traballos e outras 
actividades” , terá que repetir o traballo e á actividade se isto é posible, 
senón, terá que superar os aspectos negativos naseguinte actividade. Se o 
alumno/a obtén unha nota negativa na rúbrica, o profesor explicaralle os 
aspectos negativos e positivos para que poida mellorar. 

A nota final por avaliación calcúlase tendo en conta as limitacións do 
apartado anterior , obtendoa nota media ponderada de tódolos instrumentos 
de avaliación . 

 
 

Superarán a materia, aqueles/as alumnos/as que obteñan unha cualificación 
igual ou superior a cinco. 

Para o cálculo da cualificación levará a cabo un redondeo da seguinte forma: 

- Parte decimal da cualificación igual ou superior a 50 centésimas: farase un 
redondeo á alza. 

- Parte decimal da cualificación inferior a 50 centésimas: farase un redondeo á 
baixa 

 
 
 

Os/as alumnos/as que non promocionen realizarán unha proba 
extraordinaria deseñada de modo que permita comprobar que 
alcanzaron os mínimos . É necesario superar o 55 % dos contidos desta 
proba de mínimos para obter unha cualificación positiva. Para manter a 
coherencia co sistema de traballo desenvolvido ao longo do curso, 
deseñarase para este período, un plan de traballo personalizado no que 
se inclúan actividades diversas que propicien a realización por parte do 
alumno/a de un traballo continuado. A realización destas actividades 
será un requisito imprescindible para poder realizar a proba escrita de 
contidos mínimos. 

 



22  

4.1 PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 
 

Tendo en conta que a programación é un documento vivo, ao longo do 
curso farase un seguimento da programación para detectar, se fora o 
caso, posibles desaxustes na secuenciación, e comprobar que   se 
acadan os obxectivos programados. 

Avaliaremos a práctica docente, utilizando os seguintes instrumentos: 

- Atención á diversidade, mecanismos postos en acción: 
- Eficacia e efectividade dos recursos humanos e materiais empregados 

 
 

- Metodoloxía: proposta de acción de aula variadas en canto á metodoloxía 
( traballo cooperativo e colaborativo, resolución de problemas, proxectos…) 

 
 

- Instrumentos de avaliación que resultan útiles: probas escritas de resposta 
múltiple, probas orais, proxectos grupais, proxectos individuais, 
presentacións informáticas,… 

 
 

- Avaliación inicial 
 
 

- Coordinación do equipo docente en relación co resto da comunidade 
educativa: profesorado, alumando e familias 

 
 

- Convivencia: clima de traballo na aula 
 
 

- Eficiencia das medidas curriculares e organizativas utilizadas 
 
 

- Contribución da práctica docente ao desenvolvemento xeral dos plans e 
proxectos do centro 

 
 

- Memoria de final de curso 
 
 

Analizando os resultados dos   instrumentos   anteriores,   farase   un 
informe que figurará na memoria de final de curso. Neste informe 
xustificaranse, na medida do posible, as circunstancias que causaron as 
posibles desviacións na programación. 
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Se fose o caso,  habería  que reformularse  a programación  para 
cursos sucesivos, introducindo as melloras que fagan este documento 
máis eficiente. 

 
 
 

4.2 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 
Tódolos estándares de aprendizaxe serán traballados e 
avaliados, sen facer diferenciacións sobre a súa importancia 
e/ou transcendencia , pois todos son igual de importantes para 
a consecución dos obxectivos, por tanto non priorizaremos uns 
sobre os outros 

. 
 
 
 

5 ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO,RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

 
No caso de existiren alumnos de 2º curso de Bacharelato coa materia de 1º 
de Economía suspensa o departamento dispón de materiais de exercicios 
que serían proporcionados ó alumnado. Ademais intentaríase atopar un 
tempo semanalmente para poder facer un repaso dos temas nos que haxa 
máis dúbidas. Tamén acordaríase cos alumnos as datas para facer as 
probas da materia, situando de tódolos xeitos a data dunha proba final en 
maio e outra en setembro. 

 
 
 

ACTIVIDADES PARA PENDENTES 
TIPO DE PROBA EXPLICACIÓN PONDERACIÓN 
 
 
Exercicios 

 
 

Baterías de exercicios por parciais 

 
 

20% 

Exames parciais Se non se supera algún dos parciais deberá acudir a proba final de maio. 80% 

 
 

Final maio 
e 
setembro 

 
 

Aqueles alumnos que non foran avaliados positivamente en xuño realizarán 
unha proba escrita única con toda a materia 

 
 

100% 
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6 AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E 
COLECTIVAS 

 
 
 

• Farase unha avaliación inicial, para ter en conta os coñecementos socio- 
económicos da alumna/o . Inquedanzas , intereses e preocupacións 
persoais sobre a economía, a sociedade e o medio ambiente. 

 
A partir deste coñecemento previo individual: 

 
 

• Estímase que   a cada unidade didáctica se lle dedicará o   tempo   necesario 
no que se engloba a explicación da mesma, resolve-las dúbidas xurdidas e a 
facertodo tipo de casos   prácticos, comentarios,   debate e traballos individuais 
e engrupo. 

 
 

• Outro aspecto a ter en conta é a aprendizaxe mediante a realización de 
determinadas tarefas de forma activa, o alumno aprende facendo, realizando. 

 
 

• Realización dun traballo individual ao longo do curso consistente na 
elaboración, dun blog individualizado onde cada alumno recollerá os 
traballosindividuais e a súa aportación aos traballos de grupo . O blog tamén 
funcionará como caderno de aula. 

 
 

• O profesor dirixe o proceso de aprendizaxe, orientándoo, motivándoo, e 
controlándoo durante a realización dos traballos na clase. 

 
 

• Intentarase que a clase sexa o máis participativa e práctica posible, na súa medida, 
para propiciar unha mellor comprensión da materia. 

 
 

• É importante que os alumnos adquiran os distintos hábitos de utilización e coidado 
dos materiais. 

 
 

• Ó longo do curso estableceranse traballos en grupo, tendo en conta 
diversosaspectos: 

 
 

Toda a actividade procura o impulso da autonomía persoal 
 
 

Un dos obxectivos do bacharelato é formar alumnos coa capacidade necesaria para 
desenvolver traballos por si mesmos. 
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Sen prescindir do control ou dirección por parte do profesor, os alumnos deberán 
organizar os traballos, distribuíndo as tarefas a desempeñar, así como as 
responsabilidades. 

 
 

MODIFICACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 
 
 

Se os resultados fosen negativos nunha porcentaxe representativa do alumnado, 
tentaríase modificar a metodoloxía empregada, incidindo aínda máis nas actividades 
prácticas e cambiando, se fose preciso, os contidos programados para adaptalos 
máis aos estándares. 

 
 

Os diferentes contidos serán expostos polo profesor mediante presentacións. 
Os alumnos disporán de apuntes e exercicios na aula virtual do IES Terra de 
Trasancos e fotocopiados se fose necesario debido a dificultades de acceso a 
internet de algún/haalumno/a. 

As exposicións teóricas complementaranse coa resolución de supostos 
prácticos e as actividades necesarias para que a aprendizaxe sexa 
significativa. 

A metodoloxía estará encamiñada á contribución para acadar as competencias 
básicas. Fomentarase a participación activa do alumnado no desenvolvemento 
das clases e o traballo en grupo. 

 
 

- Clase teórico- práctica con presentacións , vídeos e apuntes da Aula 
virtual do IES Terra de Trasancos e resolución de exercicios 

 
 

- Traballos individuais e en grupo . 
• O papel do profesor é de orientador , asesor e supervisor. 
• No traballo en grupo nomeamos un coordinador semanal ou 
quincenal para cada grupo, que vai rotando e responsable do reparto 
equitativo das tarefas individuais e da animación do traballo en grupo. 

 
 

- Clases de taller de Economía : 
 
 

Espazo de análise, creación e colaboración que basease no estudo de casos, 
co obxectivo primeiro de que o alumnado aplique a teoría a casos reais que 
analizamos 

mediante documentais e películas e co segundo obxectivo de xerar ideas e 
proxectos que satisfagan necesidades e fomenten a faceta emprenendedora do 
alumnado 
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7 MATERIAIS FERRAMENTAS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 

O material que servirá de referencia serán uns apuntes elaborados polo profesor e 
dispostos na Aula virtual . Tamén contaremos con lecturas de textos de Economía 
e un libro de texto non obrigatorio e gratuíto como lectura de apoio 

 
 

-  Entender la Economía 
http://www.librosdetextogratis.com/fotos/1345404394_XtxA.pdf 

Autor: Jose Sande 
 
 

Outros recursos didácticos a empregar serían: 
 
 
 
 

- Blogs da materia: www.ecotrasancos.blogspot.com 

- Textos legais. 

- Medios audiovisuais: uso de internet, vídeos didácticos de Educación para o 
desenvolvemento (AECID ) , documentais sobre Economía, e temas de interese 
como o medioambiente , dereitos humanos, e obxectivos de desenvolvemento do 
milenio , UNICEF, etc 

 
 

- Aula de Informática 

http://www.librosdetextogratis.com/fotos/1345404394_XtxA.pdf
http://www.ecotrasancos.blogspot.com/
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8 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 
 
 

Tras a reunión da avaliación inicial estableceranse as medidas da atención a 
diversidade nos grupos. 

 
 

- Alumnado con ACI: elaboración de programación e deseño de actividades para 
que alcancen os estándares de aprendizaxe coa axuda do Departamento de 
Orientación 

 
 

- Alumnado con reforzo educativo: adaptación dos instrumentos de avaliación ( 
modificación dos tempos dos exercicios, preguntas máis claras e sinxelas, 
elaboración de exercicios escritos fóra da aula de referencia para que non 
existan distraccións,…). As adaptacións dos instrumentos da avaliación 
dependerán das características do alumnado. 

 
 

- Alumnado repetidor, dependendo do tipo de alumno/a pódese aplicar as 
medidas de reforzo educativo. 
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9 ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN 
 
 

Teñen especial importancia: 
 
 

Educación ambiental 
 
 

O tratamento deste tema transversal realizarase tanto ó impartir os contidos 
básicos, nos que se deben incluír as grandes cuestións da educación ambiental, 
coma nos complementarios, nos que se deben formular aspectos do tema e 
tratalos monograficamente. 

 
 

Algúns dos aspectos ós que se deben prestar maior atención no conxunto deste 
tema transversal son: o tratamento dos residuos sólidos urbanos, o control dos 
vertidos de substancias tóxicas, o impacto ambiental das emisións atmosféricas, 
a xestión dos recursos naturais coma a auga, etc. En moitos casos, estes temas 
pódense tratar desde o punto de vista de diferentes disciplinas. 

 
 
 
 
 

Educación para a saúde 
 
 

Existen unha serie de aspectos moi importantes relacionados coa educación 
para a saúde, que deben terse en conta. Entre eles destacan a prevención de 
riscos de enfermidades infecciosas e medidas a seguir na vida diaria para evitar 
alerxias, intoxicacións e infeccións por fungos, protistas e moneras, os perigos 
das radiacións, etc. as medidas de hixiene e conservación referentes a 
alimentos. Recoñecer e valorar a importancia da auga e dos alimentos na nosa 
vida, a súa calidade. 

 
 

Educación do consumidor 
 
 

Aspectos coma o uso responsable da enerxía que utilizamos   no fogar   ou   no 
cultivo de vexetais, a elección de alimentos adecuados, o coñecemento das 
repercusións que teñen sobre o medio os produtos que consumimos, a 
importancia do tratamento dos residuos e as técnicas de aforro a través do 
reciclado, etc. En conxunto, todos estes aspectos van dirixidos a crear unha 
conduta de consumo responsable, respectuosa coas persoas e co medio. 
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Educación non sexista 
 
 

No ámbito científico   a presencia   da muller é realmente   importante,   o que faiabsurda 
a discriminación por razón de sexo. Esta situación real debe servir como punto de 
partida e como base para realizar unha educación para a igualdade deoportunidades 
que se estenda non só ó medio científico, senón a tódolosaspectos da vida cotiá. 

 
 

Educación cívica 
 
 

Se estudarán en medidas para diminuír a emisión de dióxido de carbono e outros 
gases de efecto invernadoiro; xestionar o consumo de auga e a dificultade de 
acceso á auga potable; preservar a biodiversidade 

 
 
 
 
 
 

Na medida do posible, utilizaranse estratexias de diversificación para abordar ditas 
diferencias. 

Unha vez   feita   a avaliación inicial, e detectadas os diferentes coñecementos previos 
e/ou capacidades, estas estratexias consistirán nunha axuda individualizada ós 
alumnos con maiores dificultades (tendo sempre en conta onúmero de alumnos por 
aula) e na utilización de recursos didácticos diferentes en función das necesidades 
deses alumnos, tanto nos casos nos que sexa preciso simplificar ou reforzar, como 
nos casos nos que, para motivar ao alumnado, fora recomendable ampliar os 
contidos, facendo traballos deinvestigación en colaboración co profesor/a. 

Haberá deseñadas, xa que logo, unhas actividades de ampliación para os alumnos que 
demostren ter altas capacidades na materia, que serían avaliadas xunto ás 
actividades de grupo. 

Ademais, estes alumnos con altas capacidades, encargaranse de xestionar o blog- 
xornal de clase, investigando que novas poden ter cabida no mesmo e distribuíndo e 
controlando estas entradas entre o resto dos compañeiros. 
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10 PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN EN VALORES 
 

Obxectivos xerais da programación de Educación en valores. Teñen especial 
importancia tódolos relacionados coa Axenda 2030 de Nacións Unidas en especial 
a loita cos extremismos e outras aportacións da temática do noso proxecto 
Erasmus “Challenging extremis”, resolución de conflitos , educación emocional e 
dereitos humanos. Entre outros: : 

 
 

Aprender a ser 
 
 
 
 
 

• Desenvolver os valores cooperativos como escola de democracia e de 
dereitos humanos . Comprender que a participación en proxectos escolares 
solidarios implica igualdade de dereitos , asumir responsabilidades e 
comprender que non se perciben beneficios materiais pero si, a realización 
persoal e o desenvolvemento persoal e social dos alumnos participantes. 

 
 

• A educación é un proceso dinámico, interactivo e participativo, orientado á 
formación integral das persoas, su concienciación e comprensión das causas 
locais e globais dos problemas do desenvolvemento socio - económico e o 
compromiso para a acción participativa e transformadora”. 

 
 
 
 

Aprender a facer 
 
 
 
 

• Incorporar as novas tecnoloxías para favorecer a Educación Solidaria que 
xunto coa valoración da importancia do estudio e o traballo en equipo na aula 
dotarán ao alumnado dunhas ferramentas validas para transformar a 
sociedade 

 
 

• Posibilitar proxectos de Economía solidaria que posibiliten que os propoios 
alumnos/as teñan a posibilidade de crear, xestionar e controlar o proxecto de 
Emprendedores solidarios( Proxecto do Instituto premiado no “Premio 
Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer “ 
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Aprender a coñecer ( Comprensión global ) 
 
 
 
 

• Aprender que todas as persoas teñen dereito a participar nos proxectos 
independentemente do sexo, raza, orixe, crenzas etc. 

 
 

• Favorecelo análise e a comprensión do marco que define e explica as 
relacións internacionais e o proceso de desenvolvemento Norte -Sur 

 
 
 
 
 

Aprender a vivir xuntos 
 
 
 
 
 

• Lograr que o noso alumnado mostre actitudes de respeto con outras culturas e 
outros pobos: de austeridade na súa forma de vida; de acollida e altruísmo con 
outras persoas diferentes tanto na aula, como no Instituto 

 
 

• Facilitar a integración escolar con proxectos que potencien a axuda mutua 
entre as persoas participantes e o apoio a persoas que se sintan excluídas por 
razóns culturais, relixiosas, de orixe ou teñan algún tipo de discapacidade. 

 
 
 

Educación para a Paz 

– Respecto polas opinións e polas crenzas das outras persoas. 
– Recoñecemento do diálogo como medio para resolve-las discrepancias nas 
opinións así como os diversos tipos de conflictos, tanto interpersoais coma 
sociais. 

 
 

Educación para a Igualdade entre os Sexos 
 
 

– Toma de conciencia dos fenómenos de discriminación sexista que se dan na 
actualidade así como dos que se deron noutros períodos históricos. 
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Educación Ambiental 
 
 

– Identificación e sensibilización polos principais problemas que afectan á 
conservación do ambiente. 
– Análise do conflicto do éxito empresarial medido exclusivamente en 
función do 

beneficio obtido, fronte a outras consideracións como o impacto ambiental, 
condicións de traballo dignas, distribución equitativa da renda, etc. 

– Valoración do ambiente como un sistema no que repercuten as 
actividades económicas. 

 
 

Educación do Consumidor 

– Conciencia das repercusión que produciu no medio ambiente o 
desenvolvemento industrial ó longo dos séculos XIX e XX. 
– Conciencia das repercusións que producen no ambiente o refugallo de todo tipo 
de productos e de materiais. 
– Coñecer as actuacións que podemos levar a cabo individual e 
colectivamente para evitar o deterioro medioambiental por medio de 
hábitos de consumo sans e aforro enerxético. 
– Comprensión da necesidade de consumir en función das necesidades 
reais individuais. 

 
 
 

– Manter unha actitude crítica ante as consecuencias da publicidade, as 
técnicas abusivas de consumo e os seus efectos sobre a calidade de vida das 
persoas. 

 
 
 
 
 
 

11 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR. 
 
 

Remitímonos ao proxecto lector común do Instituto 
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12 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC. 
 
 

As recollidas no Plan TIC do IES Terra de Trasancos 
 
 
 
 
 
 
 

13 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 

As actividades propostas por este departamento son as seguintes: 
 
 
 
 
 

• Participación en programas europeos 
 

• Participación en programas de OXFAN 
 

• Posible visita a unha empresa da zona cada trimestre 
 
 

• Proxección de cortos e documentais na aula 
 
 

• Calquera outra actividade que propoña a dirección 
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1  INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA MATERIA 
 
CONTEXTO 
 

a) O Instituto de Ensino Secundario Terra de Trasancos é un centro do Concello 

de Narón de titularidade pública. 

 

O centro atópase no Camiño Real S/N. 

 

No entorno atopamos un polígono onde se desenvolven actividades de tipo 

industrial, comercial e empresarial. 

 

O nivel socioeconómico das familias é principalmente de clase obreira ou clase 

media/baixa. 

 

 

O acceso principal ó centro resólvese dende a Estrada de  Cedeira. 

 

A distancia do IES ós núcleos urbanos do concello, así como a procedencia dos 

alumnos fai que estes accedan na súa práctica totalidade a este en transporte escolar, e, 

no caso dos alumnos de ciclos en transporte privado cando o seu horario lectivo non 

coincide co do resto dos alumnos. 

 

Este feito supón un condicionante na actividade do centro pois, na práctica, o 

desenvolvemento de calquera actividade fóra do horario lectivo implica o 

desprazamento dos participantes polos seus propios medios  

 

b) Modelo lingüístico. 
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O idioma oficial empregado no centro é o galego. Emprégase en tódalas 

comunicacións, circulares e escritos. 

 

En canto ó idioma empregado nas clases, é parello entre o galego e o castelán, 

axustándose en todo caso ó prescrito na normativa lingüística sobre o uso do galego no 

ensino. 

 

O idioma empregado polos profesores nas súas relacións persoais é indistintamente 

galego ou castelán, sen que se aprecie preponderancia no uso dalgún deles. 

 

c) Datos relacionados co alumnado e coas familias: 

 

1) Etapas e niveis de ensinanza. 

O centro imparte ensinanzas de: 

1.a) Educación secundaria obrigatoria (ESO) 

 

1.b) Bacharelato. As modalidades impartidas son o Científico Tecnolóxico e o de 

Humanidades e Ciencias Sociais. 

 

1.c) Ciclos de grao medio: 

 

- Xestión administrativa. Pertence á familia profesional de 

administración. Ten unha duración de 2000 horas repartidas en 

dous cursos académicos. 

 

1.d) Ciclos de grao superior. 

 

- Administración e Finanzas. Pertence á familia profesional de 

administración. Ten unha duración de 2000 horas repartidas en 

dous cursos académicos. 
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1.e) FP BÁSICA de Electricidade e E lectrónica.  

1.f) FP BÁSICA de Comercio  

INTRODUCIÓN 
A administración é un proceso consistente nas actividades de planeamento, 
organización, execución e control, desempeñadas para determinar e alcanzar os 
obxectivos sinalados co uso de recursos produtivos. Como ciencia trata de planificar e 
organizar as relacións entre as funcións, os niveis e as actividades, coa finalidade de 
lograr a máxima eficiencia dentro dos plan e os obxectivos sinalados pola empresa. Por 
xestión entendemos a realización de dilixencias enfocadas á obtención dalgún beneficio, 
empregando os recursos activos da empresa para o logro dos obxectivos Trátase, xa que 
logo, de estimular entre o alumnado as destrezas e as habilidades que permitan pór en 
marcha e manter un proxecto empresarial a través do estudo das variables que 
determinan a súa viabilidade. 

Constitúe obxecto de estudo desta materia o conxunto de áreas e funcións nas que se 
divide a actividade da empresa, tanto no nivel de planificación e definición de obxectivos 
como no nivel de xestión diaria dos recursos e as actividades da empresa que permitan 
alcanzar o obxectivo de consolidación dun proxecto empresarial, todo isto enmarcado 
dentro da idea de fomentar o espírito emprendedor na educación secundaria. 

Préstase especial atención ao desenvolvemento da creatividade e o espírito de 
innovación para resolver situacións en diferentes ámbitos, así como a relevancia de 
valorar e percibir o erro de xeito positivo. Incentívase a elaboración de reflexións persoais 
e a toma de decisións fundamentadas, con independencia do resultado final, promóvese 
o traballo en equipo, mantendo unha comunicación fluída entre as persoas autoras do 
proxecto compartido, e dáselle un especial impulso á utilización de ferramentas 
informáticas e audiovisuais que axuden á difusión efectiva do proxecto. 

Serán desenvolvidas as capacidades e as habilidades propias da competencia clave de 
sentido da iniciativa e o espírito emprendedor, ademais de outras vinculadas coa 
comunicación lingüística, a competencia matemática e as competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía, a competencia dixital, as competencias sociais e cívicas, e a de 
aprender a aprender. 

A materia estrutúrase en nove bloques: "Innovación empresarial. A idea de negocio: o 
proxecto de empresa", "A organización interna da empresa. 

Forma xurídica e recursos", "Documentación e trámites para a posta en marcha da 
empresa", "O plan de aprovisionamento", "Xestión comercial e márketing na empresa", 
"Xestión dos recursos humanos", "Xestión da contabilidade da empresa. Investimento e 
xestión financeira", "Viabilidade da empresa" e "Presentación da idea de negocio". 
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2  OBXECTIVOS E COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle  permitan: 

 
d) Exercer a cidadanía democrática, dende unha perspectiva global, e 

adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da 
Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como 
polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción 
dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

 

e) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de 
forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen 
de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

 

f) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 
mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 
existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a 
igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición 
ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 
discapacidade. 

 

g) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 
necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 

 

h) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua 
galega e a lingua castelá. 

 
i) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas 

estranxeiras. 
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j) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da 
información e da comunicación. 

 

k) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo 
contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da 
súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora 
do seu contorno social. 

 

 

l) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 
as habilidades básicas propias da modalidade elixida. Comprender os 
elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 
sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 
do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, 
flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 

 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio 
estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

 

ñ)  Utilizar a educación física e o deporte para favorecer  o 
desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos 
saudables. 

 

O) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da 
seguridade viaria. 

o)  
p)  

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de 
Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun 
mundo  globalizado. 
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2.1  COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

 

 

As competencias clave do currículo serán as    seguintes: 

 

a. Comunicación lingüística (CCL). 
 

b. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCCT). 

 

c. Competencia dixital (CD). 

 

d. Aprender a aprender (CAA). 

 

e. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 

f. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

 

g. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3 CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN RELACIÓN A: OS CONTIDOS DA MATERIA, OS OBXECTIVOS, OS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE MÍNIMOS  
 Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato  

Obxectivos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

 Bloque 1. Innovación empresarial. A idea de negocio: o proxecto de empresa  

▪ g 
▪ h 
▪ m 

▪ B1.1. Innovación, desenvolvemento económico e 
creación de empresas. 

▪ B1.2. Idea de negocio. 

▪ B1.1. Relacionar os factores da innovación empresarial coa 
actividade de creación de empresas. 

▪ FAXB1.1.1. Identifica os aspectos da innovación 
empresarial e explica a súa relevancia no desenvolvemento 
económico e na creación de emprego. 

▪ CSC 
▪ CSIEE 

▪ FAXB1.1.2. Recoñece experiencias de innovación 
empresarial e analiza os elementos de risco que levan 
aparelladas. 

▪ CSIEE 
▪ CAA 

▪ FAXB1.1.3. Valora a importancia da tecnoloxía e de internet 
como factores clave de innovación e relaciona a innovación 
coa internacionalización da empresa. 

▪ CD 
▪ CSIEE 
  

▪ i 
▪ l 
▪ m 

▪ B1.3. Relación da empresa co contorno. Análise do 
sector. 

▪ B1.2. Analizar a información económica do sector de 
actividade empresarial no que se situará a empresa. 

▪ FAXB1.2.1. Analiza o sector empresarial onde se 
desenvolve a idea de negocio. 

▪ CMCCT 
▪ CSIEE 

▪ FAXB1.2.2. Realiza unha análise do mercado e da 
competencia para a idea de negocio seleccionada. 

▪ CSIEE 
▪ CAA 
▪ CD 

▪ b 
▪ i 
▪ l 
▪ m 

▪ B1.4. Emprendedor e idea de negocio. ▪ B1.3. Seleccionar unha idea de negocio, e valorar e 
argumentar tecnicamente a elección. 

▪ FAXB1.3.1. Explica desde diferentes perspectivas a figura 
do/da emprendedor/a de negocios. 

▪ CCL 
▪ CSIEE 
▪ CSC 

▪ FAXB1.3.2. Avalía as repercusións que supón elixir unha 
idea de negocio. 

▪ CSIEE 
▪ CSC 
▪ CAA 

▪ FAXB1.3.3. Analiza as vantaxes e os inconvenientes de 
propostas de ideas de negocio realizables. 

▪ CAA 
▪ CSIEE 
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Obxectivos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

▪ CMCCT 

▪ FAXB1.3.4. Expón os seus puntos de vista, mantén unha 
actitude proactiva e desenvolve iniciativa emprendedora. 

▪ CSIEE 
▪ CCL 

▪ FAXB1.3.5. Traballa en equipo mantendo unha 
comunicación fluída cos seus compañeiros e coas súas 
compañeiras para o desenvolvemento do proxecto de 
empresa. 

▪ CCL 
▪ CSIEE 

 Bloque 2. A organización interna da empresa. Forma xurídica e recursos  

▪ a 
▪ g 
▪ b 
▪ i 
▪ l 
▪ m 

▪ B2.1. Planificación empresarial e obxectivos. 
Organización interna. Responsabilidade social da 
empresa. 

▪ B2.2. Forma xurídica da empresa. 
▪ B2.3. Dimensión e localización 

▪ B2.1. Analizar a organización interna da empresa, a forma 
xurídica, a localización e os recursos necesarios, e valorar as 
alternativas dispoñibles e os obxectivos marcados co 
proxecto. 

▪ FAXB2.1.1. Recoñece os obxectivos e os fins da empresa, 
e relaciónaos coa súa organización. 

▪ CSIEE 
▪ CMCCT 

▪ FAXB2.1.2. Reflexiona sobre o papel da responsabilidade 
social corporativa, e valora a existencia dunha ética dos 
negocios. 

▪ CSC 
▪ CSIEE 

▪ FAXB2.1.3. Proporciona argumentos que xustifican a 
elección da forma xurídica e da localización da empresa. 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CMCCT 

▪ FAXB2.1.4. Interpreta a información que proporciona o 
organigrama dunha empresa e a importancia da descrición 
de tarefas e funcións para cada posto de traballo. 

▪ CSIEE 
▪ CMCCT 
▪ CD 

▪ FAXB2.1.5. Realiza unha previsión dos recursos necesarios 
para o desenvolvemento do proxecto de empresa. 

▪ CSIEE 
▪ CAA 

 Bloque 3. Documentación e trámites para a posta en marcha da empresa  

▪ a 
▪ b 
▪ i 

▪ B3.1. Trámites para a creación e posta en marcha 
dunha empresa. 

▪ B3.1. Analizar os trámites legais e as actuacións necesarias 
para crear a empresa. 

▪ FAXB3.1.1. Identifica os diferentes trámites legais 
necesarios para a posta en marcha dun negocio e recoñece 
os organismos ante os cales han de presentarse os 
trámites. 

▪ CSC 
▪ CMCCT 
▪ CD 
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Obxectivos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

▪ l 
▪ m 

▪ CSIEE 

▪ a 
▪ b 
▪ i 
▪ l 
▪ m 
▪ p 

▪ B3.1. Trámites para a creación e posta en marcha 
dunha empresa. 

▪ B3.2. Xestionar a documentación necesaria para a posta en 
marcha dunha empresa. 

▪ FAXB3.2.1. Interpreta e sabe realizar os trámites fiscais, 
laborais, de Seguridade Social e outros para a posta en 
marcha. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 
▪ CD 

▪ FAXB3.2.2. Valora a necesidade do cumprimento dos 
prazos legais para efectuar os trámites de creación dun 
negocio. 

▪ CSC 

 Bloque 4. O plan de aprovisionamento  

▪ b 
▪ e 
▪ g 
▪ i 
▪ l 
▪ m 

▪ B4.1. Plan de aprovisionamento. 
▪ B4.2. Xestión de inventarios. 

▪ B4.1. Establecer os obxectivos e as necesidades de 
aprovisionamento. 

▪ FAXB4.1.1. Deseña un plan de aprovisionamento da 
empresa. 

▪  CAA 
▪ CMCCT 
▪ CD 

▪ FAXB4.1.2. Aplica métodos de valoración de existencias. ▪ CMCCT 
▪ CD 

▪ b 
▪ e 
▪ g 
▪ i 
▪ l 
▪ m 

▪ B4.3. Selección de provedores. ▪ B4.2. Realizar procesos de selección de provedores 
analizando as condicións técnicas. 

▪ FAXB4.2.1. Identifica os tipos de documentos utilizados 
para o intercambio de información con provedores. 

▪  CCL 
▪ CMCCT 
▪ CD 

▪ FAXB4.2.2. Utiliza diferentes fontes para a procura de 
provedores en liña e offline. 

▪ CD 
▪ CMCCT 

▪ FAXB4.2.3. Relaciona e compara as ofertas de provedores, 
utilizando diversos criterios de selección, e explica as 
vantaxes e os inconvenientes de cada unha. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 
▪ CD 

▪ b ▪ B4.4. Xestión de compras. ▪ B4.3. Planificar a xestión das relacións con provedores, ▪ FAXB4.3.1. Identifica e aplica técnicas de negociación e ▪ CCL 
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Obxectivos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

▪ e 
▪ g 
▪ i 
▪ l 
▪ m 

aplicando técnicas de negociación e comunicación. comunicación. ▪ CSIEE 

▪ FAXB4.3.2. Recoñece as etapas nun proceso de 
negociación de condicións de aprovisionamento. 

▪ CAA 
▪ CSIEE 
▪ CMCCT 

 Bloque 5. Xestión comercial e márketing na empresa  

▪ b 
▪ e 
▪ g 
▪ h 
▪ i 
▪ l 
▪ m 

▪ B5.1. Xestión comercial na empresa. Plan de 
márketing. Márketing-mix. 

▪ B5.2. Análise do mercado e do comportamento do/da 
consumidor/a. Atención á clientela. 

▪ B5.1. Desenvolver a comercialización dos produtos ou 
servizos da empresa e o plan de márketing. 

▪ FAXB5.1.1. Analiza o proceso de comercialización dos 
produtos ou servizos da empresa. 

▪ CSIEE 
▪ CMCCT 

▪ FAXB5.1.2. Explica as características da clientela potencial 
da empresa e identifica o comportamento dos competidores 
desta. 

▪ CCL 
▪ CMCCT 

▪ FAXB5.1.3. Aplica procesos de comunicación e habilidades 
sociais en situacións de atención á clientela e operacións 
comerciais. 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CMCCT 
▪ CD 

▪ FAXB5.1.4. Realiza unha previsión de vendas a curto e a 
medio prazo, manexando a folla de cálculo. 

▪ CD 
▪ CMCCT 

▪ g 
▪ h 
▪ i 
▪ l 
▪ m 

▪ B5.3. Produto e prezo ▪ B5.2. Fixar os prezos de comercialización dos produtos ou os 
servizos, e comparalos cos da competencia. 

▪ FAXB5.2.1. Reflexiona sobre as estratexias de prezos 
tendo en conta as características do produto ou do servizo, 
e argumenta sobre a decisión do establecemento do prezo 
de venda. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 
▪ CSIEE 

▪ a 
▪ e 
▪ g 
▪ h 

▪ B5.4. Publicidade e promoción. 
▪ B5.5. Distribución dos produtos e dos servizos da 

empresa. 

▪ B5.3. Analizar as políticas de márketing aplicadas á xestión 
comercial. 

▪ FAXB5.3.1. Elabora un plan de medios onde se describan 
as accións de promoción e publicidade para atraer a 
clientela potencial, facendo especial fincapé nas aplicadas 
en internet e dispositivos móbiles. 

▪ CCL 
▪ CCEC 
▪ CMCCT 
▪ CD 
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Obxectivos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

▪ i 
▪ l 
▪ m 
▪ p 

▪ FAXB5.3.2. Valora e explica as canles de distribución e 
venda que pode utilizar a empresa. 

▪ CSIEE 
▪ CCL 
▪ CMCCT 

 Bloque 6. Xestión dos recursos humanos  

▪ c 
▪ e 
▪ g 
▪ h 
▪ i 
▪ l 
▪ m 

▪ B6.1. Planificación dos recursos humanos. 
▪ B6.2. Recrutamento e selección de persoal. 

▪ B6.1. Planificar a xestión dos recursos humanos. ▪ FAXB6.1.1. Avalía as necesidades da empresa, e analiza e 
describe os postos de traballo. 

▪ CSIEE 
▪ CMCCT 
▪ CD 

▪ FAXB6.1.2. Identifica as fontes de recrutamento, así como 
as fases do proceso de selección de persoal. 

▪ CSIEE 
▪ CMCCT 

▪ a 
▪ c 
▪ e 
▪ g 
▪ h 
▪ i 
▪ l 
▪ m 

▪ B6.3. Xestión laboral, contratación, Seguridade Social 
e nóminas. 

▪ B6.2. Xestionar a documentación que xera o proceso de 
selección e contratación de persoal, aplicando as normas 
vixentes. 

▪ FAXB6.2.1. Analiza e aplica para a empresa as 
formalidades e as modalidades documentais de 
contratación. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 
▪ CD 

▪ FAXB6.2.2. Identifica as subvencións e os incentivos á 
contratación. 

▪ CMCCT 
▪ CD 

▪ FAXB6.2.3. Recoñece as obrigas administrativas do/da 
empresario/a ante a Seguridade Social. 

▪ CSC 
▪ CSIEE 

▪ FAXB6.2.4. Analiza os documentos do proceso de 
retribución e cotización do persoal e de xustificación do 
pagamento. 

▪ CMCCT 
▪ CD 

 Bloque 7. Xestión da contabilidade da empresa  

▪ g 
▪ i 
▪ l 

▪ B7.1. Fundamentos de contabilidade financeira. 
▪ B7.2. Plan Xeral de Contabilidade. 
▪ B7.3. Ciclo contable. 

▪ B7.1. Contabilizar os feitos contables derivados das 
operacións da empresa, cumprindo os criterios establecidos 
no Plan Xeral de Contabilidade (PXC). 

▪ FAXB7.1.1. Opera cos elementos patrimoniais da empresa, 
valora a metodoloxía contable e explica o papel dos libros 
contables. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 
▪ CD 



 

 Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato  

Obxectivos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

▪ m ▪ B7.4. Fiscalidade da empresa: liquidación e rexistro 
contable. 

▪ FAXB7.1.2. Analiza e representa os principais feitos 
contables da empresa. 

▪ CSIEE 
▪ CD 
▪ CMCCT 

▪ FAXB7.1.3. Identifica o concepto de amortización e procede 
ao seu rexistro contable. 

▪ CMCCT 
▪ CD 

▪ FAXB7.1.4. Analiza e asigna os gastos e os ingresos ao 
exercicio económico ao que correspondan, con 
independencia das súas datas de pagamento ou 
cobramento. 

▪ CMCCT 
▪ CD 
▪ CSIEE 

▪ FAXB7.1.5. Distingue as fases do ciclo contable, analiza o 
proceso contable de pechamento de exercicio e determina 
o resultado económico obtido pola empresa. 

▪ CMCCT 
▪ CD 

▪ FAXB7.1.6. Analiza as obrigas contables e fiscais, e a 
documentación correspondente á declaración-liquidación 
dos impostos. 

▪ CSC 
▪ CMCCT 
▪ CD 

▪ FAXB7.1.7. Manexa a nivel básico unha aplicación 
informática de contabilidade, onde realiza todas as 
operacións necesarias e presenta o proceso contable 
correspondente a un ciclo económico. 

▪ CD 
▪ CMCCT 

 Bloque 8. Investimento e xestión financeira. Viabilidade da empresa  

▪ g 
▪ i 
▪ l 
▪ m 

▪ B8.1. Estrutura económica e financeira da empresa. 
Equilibrio patrimonial. 

▪ B8.2. Planificación financeira da empresa. Novas 
formas de financiamento. 

▪ B8.1. Determinar o investimento necesario e as necesidades 
financeiras para a empresa, identificando as alternativas de 
financiamento posibles. 

▪ FAXB8.1.1. Elabora un plan de investimentos da empresa, 
que inclúa o activo non corrente e o corrente. 

▪ CSIEE 
▪ CAA 
▪ CMCCT 

▪ FAXB8.1.2. Analiza e selecciona as fontes de financiamento 
da empresa. 

▪ CMCCT 
▪ CD 

▪ FAXB8.1.3. Recoñece as necesidades de financiamento da 
empresa. 

▪ CSIEE 



 

 Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato  

Obxectivos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

▪ a 
▪ g 
▪ h 
▪ i 
▪ l 
▪ m 

▪ B8.3. Métodos de selección e valoración de 
investimentos. 

▪ B8.4. Análise da viabilidade da empresa. 
▪ B8.5. Solvencia e liquidez na empresa. Previsións de 

tesouraría. 

▪ B8.2. Avaliar a viabilidade da empresa, de acordo con 
diferentes tipos de análise. 

▪ FAXB8.2.1. Determina e explica a viabilidade da empresa, 
tanto a nivel económico e financeiro como a nivel comercial 
e ambiental. 

▪ CSIEE 
▪ CSC 
▪ CCL 

▪ FAXB8.2.2. Aplica métodos de selección de investimentos e 
analiza os investimentos necesarios para a posta en 
marcha. 

▪ CSIEE 
▪ CMCCT 
▪ CD 

▪ FAXB8.2.3. Elabora estados de previsión de tesouraría e 
explica alternativas para a resolución de problemas 
puntuais de tesouraría. 

▪ CMCCT 
▪ CD 

▪ a 
▪ b 
▪ g 
▪ h 
▪ i 
▪ l 
▪ m 
▪ p 

▪ B8.6. Custo e selección de fontes financeiras. Axudas 
á creación de empresas en Galicia. 

▪ B8.7. Morosidade empresarial. 

▪ B8.3. Analizar e verificar o acceso ás fontes de financiamento 
para a posta en marcha do negocio. 

▪ FAXB8.3.1. Valora as fontes de financiamento, así como o 
custo do financiamento e as axudas financeiras e 
subvencións. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 
▪ CD 

▪ FAXB8.3.2. Comprende o papel dos intermediarios 
financeiros na actividade cotiá das empresas e na 
sociedade actual. 

▪ FAXB8.3.3. Distingue o papel dos intermediarios financeiros 
na actividade cotiá das empresas e na sociedade actual. 

▪ CSC 
▪ CMCCT 
▪ CD 

▪ FAXB8.3.4. Valora a importancia, no mundo empresarial, de 
responder en prazo aos compromisos de pagamento 
adquiridos. 

  

▪ CSC 
▪ CSIEE 

 Bloque 9. Presentación da idea de negocio  

▪ b 
▪ e 
▪ g 
▪ i 
▪ l 
▪ m 

▪ B9.1. Plan de negocio. Técnicas de presentación e 
edición do plan de negocio. 

▪ B9.1. Expor e comunicar publicamente o proxecto de 
empresa. 

▪ FAXB9.1.1. Utiliza habilidades comunicativas e técnicas 
para atraer a atención na exposición pública do proxecto de 
empresa. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CSIEE 



 

 Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato  

Obxectivos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

▪ b 
▪ d 
▪ e 
▪ g 
▪ i 
▪ l 
▪ m 

▪ B9.2. Ferramentas audiovisuais para a presentación 
de proxectos. 

▪ B9.2. Utilizar ferramentas informáticas que apoian a 
comunicación e a presentación do proxecto. 

▪ FAXB9.2.1. Manexa ferramentas informáticas e 
audiovisuais atractivas que axudan a unha difusión efectiva 
do proxecto. 

▪ CD 
▪ CCL 
▪ CMCCT 
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4  CRITERIOS DE A V A L I A C I Ó N  E  CUALIFICACIÓN. 
INDICADORES DE LOGRO  
 

A avaliación será continua e integral, comprendendo tanto os contidos 
conceptuais como os procedimentais e actitudinais. 

 
 

AVALICIÓN CONTINUA 

 

 
INSTRUMENTO 

 

 
EXPLICACIÓN 

 

CRITERIO DE 
CUALIFICACIÓN 

PONDERA 

Traballos, proxectos e 
outras actividades 
valorase mediante 
rúbrica portafolio 

• Ademais do contido dos traballos, terase en conta a orixinalidade dos análises, a 
corrección na expresión, o deseño, a variedade das fontes, o rigor científico, a 
entrega no prazo indicado, a capacidade de análise e síntese, a capacidade crítica, 
etc 

 

80% 

Actitude e 
comportamento 
valorase 
mediante 
rúbrica 
comportmento 

• Terase en conta: A asistencia a clase, atender as explicacións, o traballo na 
clase ( Exercicios, tomar apuntes …), puntualidade na entrega dos traballos, 
traballo en equipo, boa relación cos compañeiros/as, a  participación  na 
clase, as participacións críticas argumentadas, o respecto polas opinións dos 
compañeiros, respecto polo material, a puntualidade, etc. 

 

20% 

 

 

RÚBRICA PORTAFOLIO   

Presentación e forma ( deseño do blog , ortografía, información dos 
traballos )  20% 

Publicación no portafolio de  tódolos traballos correspondentes en 
tempo  40% 

Calidade dos  traballos  40% 

  

 

 

 

 

 

 

Todos os instrumentos de avaliación cuantificaranse de 0 a 10. Para o cálculo 
das notas de avaliación, é necesario que tódalas notas obtidas nas probas 

RúBRICA COMPORTAMENTO   valor  

Respecto aos compañeiros    30% 

Respecto ao profesor        30% 

Seguimento – participación na aula  20% 

Traballo en equipo  20% 
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orais, escritas, traballos e outras actividades individuais e colectivas sexan 
iguais ou superiores a 4. Se non é así, a cualificación será negativa. Se a 
cualificación en probas é negativa, o alumnado poderá ir a unha proba de 
recuperación . Se a nota negativa é no apartado de “traballos e outras 
actividades” , terá que repetir o traballo e á actividade se isto é posible, 
senón, terá que superar os aspectos negativos na seguinte actividade. Se o 
alumno/a obtén unha nota negativa na rúbrica, o profesor   explicaralle os 
aspectos negativos e positivos para que poida  mellorar. 

A nota final por avaliación calcúlase tendo en conta as limitacións do 
apartado anterior , obtendo a nota media ponderada de tódolos instrumentos 
de avaliación  . 

 

Superarán a materia, aqueles/as alumnos/as que obteñan unha cualificación 
igual ou superior a cinco. 

Para o cálculo da cualificación levará a cabo un redondeo da seguinte  forma: 

- Parte decimal da cualificación igual ou superior a 50 centésimas: farase un 
redondeo á alza. 

- Parte decimal da cualificación inferior a 50 centésimas: farase un redondeo á 
baixa 

 

 

 

 

Os/as alumnos/as que non promocionen realizarán unha proba 
extraordinaria deseñada de modo que permita comprobar que 
alcanzaron os mínimos . É necesario superar o 55 % dos contidos desta 
proba de mínimos para obter unha cualificación positiva. Para manter a 
coherencia co sistema de traballo desenvolvido ao longo do curso, 
deseñarase para este período,  un plan de traballo personalizado no que 
se inclúan actividades diversas que propicien a realización por parte do 
alumno/a de un traballo continuado. A realización destas actividades 
será un requisito imprescindible para poder realizar a proba escrita de 
contidos mínimos. 

 

 

 

 

 

4.1  PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA   PROGRAMACIÓN  
  

Tendo en conta que a  programación é  un  documento vivo, ao  longo do 
curso farase un seguimento da programación para detectar, se fora  o 
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caso, posibles desaxustes na secuenciación, e comprobar que se  acadan 
os obxectivos  programados. 

Avaliaremos a   práctica docente, utilizando os seguintes  instrumentos: 

- Atención á diversidade, mecanismos postos en acción:  
- Eficacia e efectividade dos recursos humanos e materiais empregados 

 

- Metodoloxía: proposta de acción de aula variadas en canto á metodoloxía 
( traballo cooperativo e colaborativo,  resolución  de problemas, proxectos…) 

 

- Instrumentos de avaliación que resultan útiles: probas escritas de resposta 
múltiple, probas orais, proxectos grupais,  proxectos  individuais, 
presentacións informáticas,… 
-  
- Avaliación inicial 

 

- Coordinación do equipo docente en relación co resto da comunidade 
educativa: profesorado, alumando e familias 

 

- Convivencia: clima de traballo na aula 

 

- Eficiencia das medidas curriculares e organizativas utilizadas 

 

- Contribución da práctica docente ao desenvolvemento xeral dos plans e 
proxectos do centro 

 

- Memoria de final de curso 

 

Analizando os resultados dos instrumentos anteriores, farase un 
informe que figurará na memoria de final de curso. Neste informe 
xustificaranse, na medida do posible, as circunstancias que causaron as 
posibles  desviacións  na programación. 

Se fose o caso, habería que reformularse a programación para 
cursos sucesivos, introducindo as melloras que fagan este documento 
máis eficiente. 

 

 

4.2  GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
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Tódolos estándares de aprendizaxe serán traballados e 
avaliados, sen facer diferenciacións sobre a súa importancia 
e/ou transcendencia , pois todos son igual de importantes para 
a consecución dos obxectivos, por tanto non priorizaremos uns 
sobre os outros 

. 

 

5  ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO,RECUPERACIÓN E  

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES  

 
. 

 

ACTIVIDADES  PARA PENDENTES 
TIPO DE PROBA EXPLICACIÓN PONDERACIÓN 
 

Exercicios 
 

Baterías de exercicios por parciais 
 

20% 
Exames parciais Se non se supera algún dos parciais deberá acudir a proba final de maio. 80% 
 

Final maio 
e 
setembro 

 

Aqueles alumnos que non foran avaliados positivamente en xuño realizarán 
unha proba escrita única con toda a materia 

 

100% 
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6   AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E 
COLECTIVAS  

 
 

 
• Farase unha avaliación inicial, para ter en conta os coñecementos socio-

económicos da alumna/o . Inquedanzas , intereses e preocupacións 
persoais sobre a  economía, a sociedade e o medio ambiente. 
 
A partir deste coñecemento previo individual:  

 

• Estímase que a cada unidade didáctica se lle dedicará o tempo necesario 
no que se engloba a explicación da mesma, resolve-las dúbidas xurdidas e a 
facer todo tipo de casos prácticos, comentarios, debate e traballos individuais 
e en grupo. 

 

• Outro aspecto a ter en conta é a aprendizaxe mediante a realización de 
determinadas tarefas de forma activa, o alumno aprende facendo, realizando. 

 

• Realización dun traballo individual ao longo do  curso  consistente  na 
elaboración, dun blog individualizado onde cada alumno recollerá os 
traballos individuais e a súa aportación aos traballos de  grupo  .  O  blog  tamén 
funcionará como caderno de aula. 

 

• O profesor dirixe o proceso de aprendizaxe, orientándoo, motivándoo, e 
controlándoo durante a realización dos traballos na clase. 

 

• Intentarase que a clase sexa o máis participativa e práctica posible, na súa medida, 
para propiciar unha mellor comprensión da materia. 

 

• É importante que os alumnos adquiran os distintos hábitos de utilización e coidado 
dos materiais. 

 

• Ó longo do curso estableceranse traballos en grupo, tendo en conta diversos 
aspectos: 

 

Toda a actividade procura o impulso da autonomía persoal 

 

Un dos obxectivos do bacharelato é formar alumnos coa capacidade necesaria para 
desenvolver traballos por si mesmos. 
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Sen prescindir do control ou dirección por parte do profesor, os alumnos deberán 
organizar os traballos, distribuíndo as tarefas a desempeñar, así como as 
responsabilidades. 

 

MODIFICACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 

 
Se os resultados fosen negativos nunha porcentaxe representativa do alumnado, 
tentaríase modificar a metodoloxía empregada, incidindo aínda máis nas actividades 
prácticas e cambiando, se fose preciso, os contidos programados para adaptalos  
máis aos estándares. 

 

Os diferentes contidos serán expostos polo profesor mediante presentacións. 
Os alumnos disporán de apuntes e exercicios na aula virtual do IES Terra de 
Trasancos e     fotocopiados se fose necesario debido a dificultades de acceso a 
internet de algún/ha alumno/a. 

As exposicións teóricas complementaranse coa resolución de supostos 
prácticos e as actividades necesarias para que a aprendizaxe sexa 
significativa. 

A metodoloxía estará encamiñada á contribución para acadar as competencias 
básicas. Fomentarase a participación activa do alumnado no desenvolvemento 
das clases e o traballo en grupo. 

 

- Clase teórico- práctica con presentacións , vídeos e apuntes da Aula 
virtual do IES Terra de Trasancos e resolución de exercicios 

 

- Traballos individuais e en grupo . 
• O papel do profesor é de orientador , asesor e supervisor. 
• No traballo en grupo nomeamos un coordinador semanal ou 
quincenal para cada grupo, que vai rotando e responsable do reparto 
equitativo das tarefas individuais e da animación do traballo en grupo. 

 

- Clases de taller de Economía  : 

 
Espazo de análise, creación e colaboración que basease no estudo de casos, 
co obxectivo primeiro de que o alumnado aplique  a teoría a casos reais que 
analizamos 

mediante documentais e películas e co segundo obxectivo de xerar ideas e 
proxectos que satisfagan necesidades  e fomenten a faceta emprenendedora do 
alumnado 
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7  MATERIAIS FERRAMENTAS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
O material que servirá de referencia serán uns apuntes elaborados polo profesor e 
dispostos na Aula virtual . Tamén contaremos con lecturas de textos de Economía 
e un libro de texto non obrigatorio e gratuíto como lectura de apoio 

 

- Entender la Economía  
http://www.librosdetextogratis.com/fotos/1345404394_XtxA.pdf 

Autor: Jose Sande  

 

Outros recursos didácticos a empregar  serían: 

 

 

- Blogs da materia: www.ecotrasancos.blogspot.com 

  - Textos legais. 

- Medios audiovisuais: uso de internet, vídeos didácticos de Educación para o 
desenvolvemento (AECID ) , documentais sobre Economía, e temas de interese 
como o medioambiente , dereitos humanos, e obxectivos de desenvolvemento do 
milenio , UNICEF, etc 

 

- Aula de Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 
 

http://www.ecotrasancos.blogspot.com/
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Tras a reunión da avaliación inicial estableceranse as medidas da atención a 
diversidade nos grupos. 

 
- Alumnado con ACI: elaboración de programación e deseño de actividades para 
que alcancen os estándares de aprendizaxe coa axuda do Departamento de 
Orientación 

 
- Alumnado con reforzo educativo: adaptación dos instrumentos de avaliación ( 
modificación dos tempos dos exercicios, preguntas máis claras e sinxelas, 
elaboración de exercicios escritos fóra da aula de referencia para que  non 
existan distraccións,…). As adaptacións dos instrumentos da avaliación 
dependerán das características do alumnado. 

 
- Alumnado repetidor, dependendo do tipo de alumno/a pódese aplicar as 
medidas de reforzo educativo.
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9  ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN  

Teñen especial importancia: 

Educación ambiental 

 

O tratamento deste tema transversal realizarase tanto ó impartir os contidos 
básicos, nos que se deben incluír as grandes cuestións da educación ambiental, 
coma nos complementarios, nos que se deben formular aspectos do tema e 
tratalos monograficamente. 

 
Algúns dos aspectos ós que se deben prestar maior atención no conxunto deste 
tema transversal son: o tratamento dos residuos sólidos urbanos, o control dos 
vertidos de substancias tóxicas, o impacto ambiental das emisións atmosféricas, 
a xestión dos recursos naturais coma a auga, etc. En moitos casos, estes temas 
pódense tratar desde o punto de vista de diferentes   disciplinas. 

 

 

 

Educación para a saúde 

 

Existen unha serie de aspectos moi importantes  relacionados  coa  educación 
para a saúde, que deben terse en conta. Entre eles destacan a prevención de 
riscos de enfermidades infecciosas e medidas a seguir na vida diaria para evitar 
alerxias, intoxicacións e infeccións por fungos, protistas e moneras, os perigos 
das radiacións, etc. as medidas de hixiene e  conservación  referentes  a 
alimentos. Recoñecer e valorar a importancia da auga e dos alimentos na nosa 
vida, a súa calidade. 

 

Educación do consumidor 

 

Aspectos coma o uso responsable da enerxía que utilizamos no fogar  ou  no 
cultivo de vexetais, a elección de alimentos adecuados, o coñecemento das 
repercusións que teñen sobre o medio os produtos que consumimos, a 
importancia do tratamento dos residuos e as técnicas de aforro a través do 
reciclado, etc. En conxunto, todos estes aspectos van dirixidos a crear unha 
conduta de consumo responsable, respectuosa coas persoas e co   medio.
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Educación non sexista 

 

No ámbito científico a presencia da muller é realmente importante, o que fai absurda 
a discriminación por razón de sexo. Esta situación real debe servir como punto de 
partida e como base para realizar unha educación para a igualdade de oportunidades 
que se estenda non só ó medio científico, senón a tódolos aspectos da vida  cotiá. 

 
Educación cívica 

 

Se estudarán en medidas para diminuír a emisión de dióxido de carbono e outros 
gases de efecto invernadoiro; xestionar o consumo de auga e a dificultade de 
acceso á auga potable; preservar a  biodiversidade 

 

 

 

 

Na medida do posible, utilizaranse estratexias de  diversificación  para  abordar ditas 
diferencias. 

Unha vez feita a avaliación inicial, e detectadas os diferentes coñecementos previos 
e/ou capacidades, estas estratexias consistirán nunha axuda individualizada ós 
alumnos con maiores dificultades (tendo sempre en conta o número de alumnos por 
aula) e na utilización de recursos didácticos diferentes en función das necesidades 
deses alumnos, tanto nos casos nos que  sexa preciso simplificar ou reforzar, como 
nos casos nos que, para motivar ao alumnado, fora recomendable ampliar os contidos, 
facendo traballos de investigación en  colaboración co profesor/a. 

Haberá deseñadas, xa que logo, unhas actividades de ampliación para os alumnos que 
demostren ter altas capacidades na materia, que serían avaliadas xunto ás 
actividades de grupo. 

Ademais, estes alumnos con altas capacidades, encargaranse de xestionar o blog- 
xornal de clase, investigando que novas poden ter cabida no mesmo e distribuíndo e 
controlando estas entradas entre o resto dos compañeiros. 
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10  PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Obxectivos xerais da programación de Educación en valores. Teñen especial 
importancia tódolos relacionados coa Axenda 2030 de Nacións Unidas  en especial  
a loita cos extremismos e outras aportacións da temática do noso proxecto 
Erasmus “Challenging extremis”, resolución de conflitos , educación emocional e 
dereitos humanos. Entre outros:  : 

 
Aprender a ser 

 

 

 

• Desenvolver os valores cooperativos como escola de democracia e de 
dereitos humanos . Comprender que a participación en proxectos escolares 
solidarios implica igualdade de dereitos , asumir responsabilidades e 
comprender que non se perciben beneficios materiais pero si, a realización 
persoal e o desenvolvemento persoal e social dos alumnos participantes. 

 

• A educación é un proceso dinámico, interactivo e participativo, orientado á 
formación integral das persoas, su concienciación e comprensión das causas 
locais e globais dos problemas do desenvolvemento socio - económico e o 
compromiso para a acción participativa e transformadora”. 

 

 
Aprender a facer 

 

 

• Incorporar as novas tecnoloxías para favorecer a Educación Solidaria que 
xunto coa valoración da importancia do estudio e o traballo en equipo na aula 
dotarán ao alumnado dunhas ferramentas validas para transformar a 
sociedade 

 
• Posibilitar proxectos de Economía solidaria que posibiliten que os propoios 

alumnos/as teñan a posibilidade de crear, xestionar e controlar o proxecto de 
Emprendedores solidarios( Proxecto do Instituto premiado no “Premio 
Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer “ 
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Aprender a coñecer ( Comprensión global ) 

 

 
• Aprender que todas as persoas teñen dereito a participar nos proxectos 

independentemente do sexo, raza, orixe, crenzas etc. 

 
• Favorecelo análise e a comprensión do marco que define e explica as 

relacións internacionais e o proceso de desenvolvemento Norte -Sur 

 

 

 
Aprender a vivir xuntos 

 

 

 

• Lograr que o noso alumnado mostre actitudes de respeto con outras culturas e 
outros pobos: de austeridade na súa forma de vida; de acollida e altruísmo con 
outras persoas diferentes tanto na aula, como no Instituto 

 
• Facilitar a integración escolar con proxectos que potencien a axuda mutua 

entre as persoas participantes e o apoio a persoas que se sintan excluídas por 
razóns culturais, relixiosas, de orixe ou teñan algún tipo de discapacidade. 
 

 
Educación para a Paz 

– Respecto polas opinións e polas crenzas das outras persoas. 
– Recoñecemento do diálogo como medio para resolve-las discrepancias nas 
opinións así como os diversos tipos de conflictos, tanto interpersoais coma sociais. 

 

Educación para a Igualdade entre os Sexos 

 

– Toma de conciencia dos fenómenos de discriminación sexista que se dan na 
actualidade así como dos que se deron noutros períodos históricos. 

 

Educación Ambiental 
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– Identificación e sensibilización polos principais problemas que afectan á 
conservación do ambiente. 
– Análise do conflicto do éxito empresarial medido exclusivamente en 
función do 

beneficio obtido, fronte a outras consideracións como o impacto ambiental, 
condicións de traballo dignas, distribución equitativa da renda, etc. 

– Valoración do ambiente como un sistema no que repercuten as 
actividades económicas. 

 
Educación do Consumidor 

– Conciencia das repercusión que produciu no medio ambiente o 
desenvolvemento industrial ó longo dos séculos XIX e XX. 
– Conciencia das repercusións que producen no ambiente o refugallo de todo tipo 
de productos e de materiais. 
– Coñecer as actuacións que podemos levar a cabo individual e 
colectivamente para evitar o deterioro medioambiental por medio de 
hábitos de consumo sans e aforro enerxético. 
– Comprensión da necesidade de consumir en función das necesidades 
reais individuais. 

 

 

– Manter unha actitude crítica ante as consecuencias da publicidade, as 
técnicas abusivas de consumo e os seus efectos sobre a calidade de vida das 
persoas. 

 

 

 

11  ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR. 

 
Remitímonos ao proxecto lector común do Instituto 

 

12  ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC. 

 
As recollidas no  Plan TIC do IES Terra de Trasancos 
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13  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 

As actividades propostas por este departamento son as  seguintes: 

 

 

 

• Participación en programas europeos  
 

• Participación en  programas de OXFAN  
 

• Posible visita a unha empresa da zona cada trimestre 

 

• Proxección de cortos e documentais na aula 

 

• Calquera outra actividade que propoña a dirección 
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