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RELACIÓN  DE
UNIDADES
DIDÁCTICAS
 CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE UD TÍTULO DESCRICIÓN

A empresa
e o 
empresario.
Elementos,
funcions e
obxectivos 
da
empresa.

EEB1.1.1   -   EEB1.1.2.   -   EEB1.1.3.   -
EEB1.1.4.

1

A empresa O/A  empresario/a.  Elementos
da  empresa.  Funcións  e
obxectivos da empresa. 

Clases de
empresas.
Marco
xuridico da
actividade
empresarial.

EEB1.1.1   -   EEB1.1.2.   -   EEB1.1.3.   -
EEB1.1.4.

2

Clasificación
das empresas

Forma xurídica das empresas 

Contorno da
empresa.
Responsabili
dade
social e 
ambiental 
da
empresa.
Funcioname
nto
e creación 
de valor.
Fiscalidade 
empresarial:
principais 
figuras 
impositivas 
e
elementos 
clave do súa
estrutura e 
do seu
funcionamen
to.

EEB1.2.1.   -  EEB1..2.2.   -   EEB1.2.3.   -
EEB6.2.1.  -  EEB6.2.2.  -  EEB6.2.3.

3

A empresa e o
seu contorno

Marco  xeral  da  actuación  da
empresa.  A  estratexia
competitiva. O marco lexislativo
da  actividade  da  empresa.  A
responsabilidade  social  da
empresa. 

Localización
e dimensión
empresarial.
Estratexias 
de 
crecemento
interno e 
externo.
Pequenas e 

EEB2.1.1  -  EEB2.1.2.  -  EEB2.1.3.  -
EEB2.1.4.  -  EEB2.1.5.  -  EEB2.1.6.  -
EEB2.1.7.  

4 Localización,d
imensión  e
crecemento
empresarial

Criterios  de localización  dunha
empresa.  A  dimensión
empresarial.  Pequenas  e
grandes empresas. Crecemento
empresarial.  As multinacionais.
A globalización dos mercados 
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medianas
empresas: 
estratexias 
de mercado.
Importancia 
das 
pequenas e
medianas 
empresas 
(PME) na
economía.
Internaciona
lización,
competencia
global e 
tecnoloxía.
Empresa 
multinacion
al:
aspectos 
positivos e 
negativos do
seu 
funcioname
nto.

Division 
tecnica do 
traballo
e 
necesidade 
de 
organizacion
no
mercado 
actual.
Funcións 
básicas da
dirección.
Planificación
e toma de
decisións 
estratéxicas.
Organizació
n formal e
informal da 
empresa: 
deseño e
análise da 
súa 
estrutura.

EEB3.1.1   -   EEB3.1.2   -   EEB3.1.3   -
EEB3.1.4  -  EEB3.1.5  -  EEB3.1.6.

5

A
organización
na empresa.

A  necesidade  de  organización
da  empresa.  Funcións  básicas
da  dirección.  A  estrutura
organizativa. A motivación 

A  xestión
dos
recursos
humanos e a
súa 
incidencia 
na
motivación.
Os conflitos 
de intereses

EEB3.1.1   -   EEB3.1.2   -   EEB3.1.3   -
EEB3.1.4  -  EEB3.1.5  -  EEB3.1.6.

6 Relacións
laborais  na
empresa.

O  departamento  de  recursos
humanos.  O  regulamento
xurídico  laboral.  A  relación
individual  de  traballo.
Representación  sindical  dos/as
traballadores/as.  Convenios
colectivos.  Conflitos  laborais.
Seguridade e hixiene no traballo
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e as
súas vías de
negociación.
Produción  e
proceso
produtivo.
Función  de
produción.
Produtividad
e e 
eficiencia

EEB4.1.1  -  EEB4.1.2.  -  EEB4.1.3.

7

Función  de
produción  na
empresa.

A  microeconomía.  Análise  da
demanda.  Elasticidade  da
demanda.  Análise  da  oferta.
Teoría  da  produción.  Equilibrio
de  mercado.  A  competencia
imperfecta 

Custos:
clasificación
e cálculo
dos custos 
na empresa.
Cálculo e 
interpretaci
ón do
limiar de 
rendibilidad
e da 
empresa.
Os 
inventarios 
da empresa 
e os
seus custos.
Modelos de 
xestión de
inventarios.

EEB4.2.1   -  EEB4.2.2.   -  EEB4.2.3.   -
EEB4.2.4.  -  EEB4.3.1.  -  EEB4.3.2.  -
EEB4.3.3.

8

Os  custos  de
produción.

Análise  custo-beneficio,  punto
morto.  Xestión  de  existencias:
Os  inventrios  ou  stocks.
Sistemas  de  valoración  das
existencias 

Departamen
to comercial
da
empresa.
Concepto e 
clases de
mercado.
Técnicas de 
investigació
n de
mercados.
Comportam
ento do/da
consumidor/
a e 
segmentació
n de
mercados.

EEB5.1.1.   -   EEB5.1.2.   -  EEB5.1.3.   -
EEB5.1.4.  -  EEB5.1.5.  -  EEB5.1.6.   -
EEB5.1.7.  -  EEB5.1.8.

9

A  función
comercial.

O mercado. A mercadotecnia. 

Variables do 
márketing-
mix e
elaboración 
de 
estratexias.
Estratexias 
de 
márketing e
ética 
empresarial.
Tecnoloxías 

EEB5.1.1.   -   EEB5.1.2.   -  EEB5.1.3.   -
EEB5.1.4.  -  EEB5.1.5.  -  EEB5.1.6.   -
EEB5.1.7.  -  EEB5.1.8.

10 O  marketing-
mix

O  produto.  A  distribución.  A
comunicación. O prezo. 
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da 
información 
e
das 
comunicació
ns e 
márketing.
Obrigas
contables da
empresa.
A 
composición
do
patrimonio e
a súa 
valoración.
Resultados 
da empresa.
As contas 
anuais e a
imaxe fiel.
Elaboración 
do balance e
da conta de 
perdas e 
ganancias.

EEB6.1.1.   -   EEB6.1.2.   -   EEB6.1.3.   -
EEB6.1.4.   -   EEB6.1.5.   -  EEB6.1.6.   -
EEB6.1.7.   -  EEB6.1.8.   -  EEB6.1.9.   -
EEB6.1.10.

11

A  información
económica  na
empresa.

O  patrimonio  empresarial.
Estabilidade  e  inestabilidade
patrimonial. A contabilidade. As
contas  anuais  da  empresa.
Balance social. 

Análise  e
interpretaci
ón da
información 
contable.
Estrutura 
económica e
financeira 
da empresa.

EEB6.1.1.   -   EEB6.1.2.   -   EEB6.1.3.   -
EEB6.1.4.   -   EEB6.1.5.   -  EEB6.1.6.   -
EEB6.1.7.   -  EEB6.1.8.   -  EEB6.1.9.   -
EEB6.1.10.
EEB7.1.1.   -   EEB7.1.2.   -   EEB7.1.3.   -
EEB7.1.4.   -   EEB7.1.5.   -  EEB7.1.6.   -
EEB7.1.7.   -   EEB7.1.8.   -   EEB7.1.9.   -
EEB7.1.10.

12

Análize
económico-
financeira  da
empresa.

Análise  de  balances.  Análise
económica.  Período  medio  de
maduración 

Concepto  e
clases  de
investiment
o.
Valoración e
selección de
proxectos 
de 
investiment
o.
Ciclos da 
empresa. 
Período 
medio de
maduración.

EEB7.1.1.   -   EEB7.1.2.   -   EEB7.1.3.   -
EEB7.1.4.   -   EEB7.1.5.   -  EEB7.1.6.   -
EEB7.1.7.   -   EEB7.1.8.   -   EEB7.1.9.   -
EEB7.1.10.

13

Os
investimentos

Estrutura  económica-financeira
da  empresa.  As  decisións  de
investimento. Métodos de selección de
investimentos. 

Fontes  de
financiamen
to
interno e 
externo da 
empresa.
Novas 
formas de 
financiamen
to

EEB7.1.1.   -   EEB7.1.2.   -   EEB7.1.3.   -
EEB7.1.4.   -   EEB7.1.5.   -  EEB7.1.6.   -
EEB7.1.7.   -   EEB7.1.8.   -   EEB7.1.9.   -
EEB7.1.10.

14

O
financiamento
da empresa.

Necesidade  de  Capital  da
empresa.  Fontes  de
financiamento.  Financiamento
interno. Financiamento externo 
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METODOLOXÍA DIDÁCTICA

ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL

Utilizarase fundamentalmente unha metodoloxía activa na que o alumno/a sexa suxeito da súa propia aprendizaxe. Partirase dos coñecementos 
previos do alumno/a para a partir dunha diagnose inicial presentar as liñas xerais que desenvolverán o tema e atender á diversidade de interese, 
necesidades e capacidades. Tratarase de posibilitar que o alumno/a realice aprendizaxes significativas por si mesmo/a, é dicir, que aprenda a 
aprender. Incidirase nunha serie de actividades que movan á reflexión do alumnado e a análises de contidos. Cobrará gran importancia a 
capacidade de levar a teoría á práctica, con obxecto de buscar a funcionalidade das aprendizaxes. Fomentarase a aprendizaxe de ferramentas 
dixitais necesarias para a actividade semipresencial ou non presencial. 

ACTIVIDADE LECTIVA SEMIPRESENCIAL

No caso de que e tivera que implementar utilizaríase a Aula Virtual e no seu caso a plataforma Cisco Webex. 

ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

Utilizaranse medios dixitais como a aula virtual do centro e o correo electrónico e propoñeranse semanalmente as tarefas. Procurarase ter sesións 
de clase a través da plataforma Cisco Webex de forma regular. Aproveitarase para incitar á realización de traballos. En caso de non poder 
realizarse os exames trimestrais de forma presencial, poderán ser substituídos por máis tarefas para entregar on line. Procurarse manter un mínimo
de un exame por trimestre que se poderá realizar de forma oral (a través de Cisco-webex) ou por escrito e que se enviará ao á profesor a través da 
aula virtual. 

ELEMENTOS QUE GARANTEN UNHA AVALIACIÓN OBXECTIVA

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN CONTINUA

En cada avaliacion realizaranse dous exames (probas escritas individuais) como minimo e tres como 
maximo que abrangueran entre un e dous
criterios de avaliacion correspondentes.

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA

O alumnado que non supere a materia, logo da avaliación final do período ordinario, coa finalidade de lle facilitar a súa recuperación, terá dereito a
realizar unha proba extraordinaria entre os días 20 e 22 de xuño de 2022.  referente a todos os estandares de aprendizaxe
desta programacion para os/as alumnas/alumnos que non superasen a materia na avaliacion continua. A
puntuacion maxima a obter sera de (10 puntos); e a estrutura do exame sera: 4 preguntas
teoricas de 1 punto cada unha, 2 exercicios practicos de 2,5 puntos cada un, e duas preguntas teoricas 
curtas de 0,5 puntos cada unha. Para superar esta avaliacion habera que obter unha puntiacion minima de 
CINCO (5)
En  2º  de  bacharelato,  no  período  comprendido  desde  a  realización  da  avaliación  final  ordinaria  ata  as  datas  de  celebración  das  probas
extraordinarias, organizarase a impartición das clases co fin de preparar o alumnado para a realización da ABAU e das probas extraordinarias.. 

MÍNIMOS EXISIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA

Os contidos mínimos son os que se corresponden coas unidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13, ademáis 
da realización das tarefas, traballos e cuestionarios propostos polo profesor. Por suposto, é necesaria a 
asistencia e a participación nas explicacións e tarefas de aula 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Probas escritas: Dúas por avaliación como mínimo e tres como máximo.
Tarefas: cada UD incorporará unha tarefa
Asistencia e participación nas clases. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A nota de cada avaliacion sera a media aritmetica da nota obtida nos exames que se realicen redondeada a
alza (seguinte numero enteiro) si a
parte decimal da media iguala ou supera a 50 centesimas. A nota minima que se tera en conta para 
calcular a media aritmetica de cada avaliacion sera de CATRO (4)
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O/A XEFE/A DEPARTAMENTO

Asdo.: Antonio José Mato Fernández

Data: 
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