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1.1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN  

 
A Resolución do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, xunto co Decreto 86/2015, do 
25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, constitúen o 
marco lexislativo de referencia para a programación da materia de Educación 
Financieira de 2º da ESO. Remitímonos a esa normativa en todo o non 
expresamente mencionado nesta programación. 

 
 
Introdución 

 
A introdución no currículo da ensinanza obrigatoria dunha materia de 

contido económico-financeiro persegue formar cidadás e cidadáns capaces de 
comprender a importancia de adoptar decisións acertadas sobre a súa 
economía persoal. Unha mellora na formación financeira permitiralles ás 
persoas acadaren o obxectivo de seguridade financeira, limitaren o risco de 
perdas patrimoniais, e previren o endebedamento excesivo e a exclusión 
financeira. 

As persoas ao longo da súa vida teñen que enfrontarse a decisións 
financeiras nun contorno cada vez máis dinámico e complexo, motivo polo cal 
deben ampliar a súa cultura financeira, obxectivo último da presente materia. 
Son moitas as organizacións internacionais, entre elas a Comisión Europea, 
que reclaman a posta en marcha de iniciativas educativas para aumentar a 
formación financeira da poboación. 

Esta materia de Educación Financeira, programada para un dos dous 
primeiros cursos do primeiro ciclo de educación secundaria obrigatoria, inclúe 
contidos económico básicos que permiten á cidadanía familiarizarse, desde 
idades temperás, coa organización e o funcionamento do sistema financeiro, en 
particular cos produtos e os servizos financeiros de uso máis habitual, para 
posteriormente axudar na planificación da vida financeira persoal e na elección 
daquelas alternativas que mellor se adapten ás súas necesidades, mantendo a 
seguridade financeira como eixo central desa planificación. 

O currículo desta materia está organizado en tres bloques. O primeiro fai 
fincapé na administración da renda e dos recursos persoais, a través das 
decisións de consumo e de aforro, e o correspondente investimento; o segundo 
céntrase na planificación financeira persoal e familiar e, finalmente, o terceiro 
trata a xestión dos medios líquidos dispoñibles. 

A materia aborda os contidos desde un nivel moi básico, analizando os 
compoñentes e as características principais dos produtos e dos servizos 
financeiros, procurando a familiarización cos mercados e coas entidades 
operantes, que permita ás persoas, tras comparar distintas ofertas, elixir a máis 
adecuada ás súas necesidades e á súa situación económico-financeira. O 
enfoque, sendo eminentemente descritivo, non esquece iniciar o alumnado na 
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realización de sinxelos cálculos, empregando ferramentas de axuda que 
permitan a valoración precisa das alternativas consideradas, unha maior 
comprensión do funcionamento dos produtos e dos servizos, e o adecuado 
coñecemento das implicacións que as decisións que se tomen teñen na 
situación financeira persoal. Recoméndase un tratamento lúdico dos contidos, 
procurando o emprego de xogos, a participación en concursos e o fomento da 
produción de coñecemento empregando recursos das tecnoloxías da 
información e da comunicación. 

A materia contribúe ao desenvolvemento da competencia de sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor, que incide na consecución do benestar 
económico e social da comunidade, así como o das competencias sociais e 
cívicas, o da competencia de comunicación lingüística, e o da matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, dixital e de aprender a aprender. 

 
Contextualización 
 
 O centro IES de Vilalonga, como se recolle no PEC, é un centro situado 

nunha zona rural da parroquia de Vilalonga, concello de Sanxenxo, que ten 
como actividades económicas fundamentais a vitivinícola e a de servizos, 
centrada no turismo. 

O numero de alumnos estaría en torno ós 650 cun claustro de 74 
profesores. A procedencia destes alumnos é maioritariamente dos centros 
adscritos de Primaria en 1º da ESO, e en 1º de Bacharelato os do centro 
súmanse os procedentes do IES de Sanxenxo, do IES de Meaño e do centro 
concertado Abrente. Nos Ciclos a procedencia é tanto do propio centro como 
de diferentes lugares. 

O perfil de parte de  noso alumnado correspóndese con alumnos que 
presentan dificultades xerais asociadas á falta de esforzo e de valoración do 
estudo.  

A carga lectiva correspondente a Educación financeira de 2º da ESO no 
presente curso é de 1 hora lectiva semanal, impartida a un único grupo 
formado por 12 alumnos. 
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1.2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE. CONCRECIÓN QUE RECOLLE A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAXE AVALIABLES QUE FORMAN PARTE DOS PERFIS DE 
COMPETENCIAS  
 
 
O Decreto 86/2015 de xuño, polo que se establece o currículo de 
Educación Secundaria Obrigatoria  na Comunidade Autónoma de Galicia  
expón as seguintes competencias clave  :  

• Comunicación lingüística (CCL).  
• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCCT).  
• Competencia dixital (CD).  
• Aprender a aprender (CAA).  
• Competencias sociais e cívicas (CSC).  
• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  
• Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 
 
CONCRECIÓN DE CADA ESTÁNDAR CAS COMPETENCIA CLAVE                                                                                       
CURSO:  Educación Financieira  2º ESO 
  CCL CMCCT CD CSC CAA CSIEE CCEC 

BLOQUE 1:EDUCACION E FINANZAS 
PERSOAIS 

       

 EFNB1.1.1. Recoñece as fontes de renda persoal e 
describe os tipos de recursos financeiros. 

  
X 

 
X 

  
X 

  
X 

  

 EFNB1.1.2. Procura alcanzar a seguridade 
financeira na concreción dos seus obxectivos 
financeiros persoais. 

   
X 

  
X 

  
X 

  

 EFNB1.1.3.  Identifica os tipos de investimentos ao 
longo da vida das persoas. 

  
 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

  

 EFNB1.2.1. Relaciona a situación económico-
financeira persoal cos principais indicadores 
económicos. 

    X X    

 EFNB1.2.2. Explica o papel dos intermediarios 
financeiros na sociedade, e caracteriza e identifica 
os principais mercados financeiros. 

 X X      

 EFNB1.3.1. Identifica as etapas que conducen á 
toma de decisión de consumo intelixente. 

 X  X    

 EFNB1.3.2.  Interpreta o significado de rendemento 
e risco en diversos contextos financeiros, e recoñece 
os beneficios da diversificación. 

 X  X    

 EFNB1.3.3.  Recoñece a dimensión temporal do 
consumo, e distíngueo do aforro e do investimento. 

       

 EFNB1.3.4.  Representa graficamente as operacións 
de investimento e interpreta o significado de 
rendemento e do risco en diversos contextos 
financeiros, e recoñece os beneficios da 
diversificación. 

       

 EFNB1.3.5.  Identifica os motivos que conducen á 
decisión de aforrar. 

       



11 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

CONCRECIÓN DE CADA ESTÁNDAR CAS COMPETENCIA CLAVE                                                                                       
CURSO:  Educación Financieira  2º ESO 
  CCL CMCCT CD CSC CAA CSIEE CCEC 

BLOQUE 1:EDUCACION E FINANZAS 
PERSOAIS 

       

 EFNB1.4.1. Recoñece as características dos tipos 
de depósitos e imposicións a prazo ofrecidas polas 
entidades bancarias. 

  
X 

 
X 

  
X 

  
X 

  

 EFNB1.4.2. Compara ofertas concretas de 
depósitos e imposicións a prazo mediante a 
consideración dos tipos efectivos de xuro 
aplicados. 

   
X 

  
X 

  
X 

  

 EFNB1.4.3.  Considera as características das contas 
á vista remuneradas existentes no mercado 
bancario, e diferénciaas das imposicións e dos 
depósitos a prazo. 

  
 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

  

 EFNB1.4.4. Avalía a oportunidade de contratación 
de imposicións e depósitos a prazo e de contas á 
vista remuneradas en función das condicións do 
mercado, e considera as súas vantaxes e os seus 
inconvenientes. 

   
x 

 
x 

 
X 

    

CONCRECIÓN DE CADA ESTÁNDAR CAS COMPETENCIA CLAVE                                                                                       
CURSO:  Educación Financieira  2º ESO 
  CCL CMCCT CD CSC CAA CSIEE CCEC 

BLOQUE 2:PLANIFICACION 
FINANCIEIRA PERSOAL E FAMILIAR 

       

 EFNB2.1.1. Valora o impacto da planificación e a 
importancia do aforro na vida de cadaquén. 

  
X 

  
x 

  
X 

  

 EFNB2.1.2. Identifica e clasifica ingresos e gastos 
para elaborar un orzamento persoal e familiar. 

   
x 

 
X 

   
x 

  

 EFNB2.1.3. Avalía os gastos axustándoos aos 
ingresos e identifica medidas de control. 

  
x 

  
X 

 
x 

 
X 

  

 EFNB2.2.1. Recoñece as características e as 
diferenzas entre préstamos e pólizas de crédito. 

  X x   x   

 EFNB2.2.2. Clasifica os préstamos segundo a 
garantía esixida pola entidade prestamista, definindo 
cada un dos tipos e analizando as súas 
características e os elementos integrantes. 

 
x 

 
x 

 
X 

   
x 

  

 EFNB2.2.3. Representa graficamente as 
operacións de financiamento, identificando os 
seus elementos integrantes, e recoñece os 
efectos do tipo de xuro. 

 X X  x x  

 EFNB2.2.4. Interpreta a diferenza entre o TXN e o 
TAE nas operacións de financiamento e entre os 
tipos de referencia oficiais para a determinación 
dos tipos de xuro aplicables. 

 X X   x  

 EFNB2.2.5. Valora a idoneidade de cada tipo de 
préstamo en función da finalidade, o importe e o 
prazo. 

 X X   x  
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CONCRECIÓN DE CADA ESTÁNDAR CAS COMPETENCIA CLAVE                                                                                       
CURSO:  Educación Financieira  2º ESO 
   CCL CMCCT CD CSC CAA CSIEE CCEC 

BLOQUE 2:PLANIFICACION 
FINANCIEIRA PERSOAL E FAMILIAR 

       

 EFNB2.3.1. Distingue o sistema público de 
Seguridade Social dos sistemas privados de 
previsión (seguros e plans de pensións). 

 X X x  x   

 EFNB2.4.1. Identifica os elementos das tarifas 
aplicadas á clientela polas entidades bancarias e 
compara as condicións ofrecidas por distintas 
entidades para elixir a mellor opción. 

  X X   x   

 EFNB2.4.2 Determina os procesos de 
reclamación perante entidades bancarias e 
organismos reguladores, e as actitudes que 
cómpre adoptar como persoa usuaria de servizos 
bancarios. 

 X X x  x   

 EFNB2.4.3. Comprende os principais dereitos e 
deberes dos/das consumidores/as no mundo 
financeiro e recoñece as principais implicacións 
dos contratos financeiros 

x  x  x  X   

 EFNB2.4.4. Elabora un sinxelo escrito de 
reclamación perante unha entidade bancaria, 
utilizando unha estrutura formal axeitada. 

x x  X  x   

 EFNB2.5.1. Distingue os sistemas alternativos de 
relación coas entidades bancarias, precisando o 
funcionamento e as operacións permitidas. 

 x x   x  

 EFNB2.5.2. Valora as vantaxes e os 
inconvenientes das novas canles de relación coas 
entidades financeiras. 

 X x x    

 EFNB2.6.1. Recoñece os perigos do uso 
fraudulento e do abuso na utilización de datos de 
carácter persoal nas relacións coas entidades 
bancarias, con especial atención aos vinculados 
cos novos sistemas de relación cos bancos. 

X x X  X   

 EFNB2.6.2. Considera as recomendacións de 
seguridade e protección de datos persoais na 
operativa bancaria e comprende os dereitos que 
lle outorga a normativa aplicable. 

 x X x    

 EFNB2.6.3. Valora a necesidade de garantir a 
seguridade na operativa bancaria a través dos 
novas canles de relación coas entidades 
bancarias. 

X X X x    
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A materia de Educacion Financieira xoga un papel relevante para que os 
alumnos alcancen os obxectivos da etapa e adquiran as distintas competencias 
crave, a través da materia de Educacion Financieira  desenvolvense todas elas, 
especialmente a competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía, a competencias sociais e civicas, competencia dixital,  dada a 
vinculación dos contidos da materia  de Educacion Financieira. 
 
O desenvolvemento das competencia linguistca,  aprender a aprender (CAA) e 
a competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)  presentan 
unha dimensión instrumental. Para unha adquisición eficaz das competencias e 
a súa integración efectiva no currículo, deseñarase actividades de aprendizaxe 
integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de 
aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo.  

CONCRECIÓN DE CADA ESTÁNDAR CAS COMPETENCIA CLAVE                                                                                       
CURSO:  Educación Financieira  2º ESO 
   CCL CMCCT CD CSC CAA CSIEE CCEC 

BLOQUE 3:XESTION DA LIQUIDEZ         
 EFNB3.1.1. Distingue as necesidades de fondos 

a curto, medio e longo prazo, e identifica as 
alternativas para o pagamento de bens e 
servizos. 

 X  X     

 EFNB3.1.2. Describe os medios para identificar 
diñeiro falso e explica os pasos que se deben 
seguir no caso de detectalo. 

  X X      

 EFNB3.1.3. Valora as consecuencias do uso 
fraudulento do diñeiro. 

 X  X     

 EFNB3.2.1. Explica o papel de intermediación das 
entidades bancarias, valorando a importancia das 
súas funcións na economía. 

X    X     

 EFNB3.2.2. Clasifica as contas bancarias á vista, 
describe as súas características e os elementos 
obxectivos e subxectivos, e explica vantaxes e 
inconvenientes 

X X       

 EFNB3.2.3. Describe o funcionamento das contas 
bancarias á vista, explica os movementos e 
interpreta a información subministrada nos 
extractos e nos documentos xustificativos. 

X X x   x  

 EFNB3.2.4. Compara ofertas concretas de 
entidades bancarias para a selección dun 
contrato de conta á vista. 

x X X   x  

 EFNB3.3.1. Examina as características físicas 
das tarxetas, identifica os elementos integrantes e 
argumenta a súa utilidade principal. 

 x x     

 EFNB3.3.2. Observa as recomendacións sobre 
seguridade na operativa con tarxetas bancarias. 

 X x  x   

Estándares de aprendizaxe avaliables 
TOTAL: 41 

11 36 24 22 5 22 - 

Relación coas competencias claves % 27% 87% 58% 53% 12% 53%  
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1.3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 
 
 
O Decreto 86/2015 do 29 de xuño polo que se establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade autónoma 
de Galicia, establece os obxectivos dea etapa de educación secundaria 
obrigatoria así como os respectivos obxectivos de área. 

 

Obxectivos xerais de etapa. 

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. 
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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 homes que realizaran achegas importantes á cultura e á 
sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.  

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e 
incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 
desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 
ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

 n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

 ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, 
histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, 
e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das 
persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio 
deste dereito. 

 o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 
fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 
relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, 
que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes 
á comunidade lusófona. 
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Obxectivos de área. 
 

Obxectivos Estándares de aprendizaxe 

▪ a 
▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 

▪ EFNB1.1.1. Recoñece as fontes de renda persoal e describe os tipos de 
recursos financeiros. 

▪ EFNB1.1.2. Procura alcanzar a seguridade financeira na concreción dos 
seus obxectivos financeiros persoais. 

▪ EFNB1.1.3. Identifica os tipos de investimentos ao longo da vida das 
persoas. 

▪ a 
▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ h 

▪ EFNB1.2.1. Relaciona a situación económico-financeira persoal cos 
principais indicadores económicos. 

▪ EFNB1.2.2. Explica o papel dos intermediarios financeiros na sociedade, 
e caracteriza e identifica os principais mercados financeiros. 

▪ a 
▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 

▪ EFNB1.3.1. Identifica as etapas que conducen á toma de decisión de 
consumo intelixente. 

▪ EFNB1.3.2. Interpreta o significado de rendemento e risco en diversos 
contextos financeiros, e recoñece os beneficios da diversificación. 

▪ EFNB1.3.3. Recoñece a dimensión temporal do consumo, e distíngueo 
do aforro e do investimento. 

▪ EFNB1.3.4. Representa graficamente as operacións de investimento e 
interpreta o significado de rendemento e do risco en diversos contextos 
financeiros, e recoñece os beneficios da diversificación. 

▪ EFNB1.3.5. Identifica os motivos que conducen á decisión de aforrar. 

▪ a 
▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 

▪ EFNB1.4.1. Recoñece as características dos tipos de depósitos e 
imposicións a prazo ofrecidas polas entidades bancarias. 

▪ EFNB1.4.2. Compara ofertas concretas de depósitos e imposicións a 
prazo mediante a consideración dos tipos efectivos de xuro aplicados. 

▪ EFNB1.4.3. Considera as características das contas á vista 
remuneradas existentes no mercado bancario, e diferénciaas das 
imposicións e dos depósitos a prazo. 



17 
 

 
 
 

Obxectivos Estándares de aprendizaxe 

▪ EFNB1.4.4. Avalía a oportunidade de contratación de imposicións e 
depósitos a prazo e de contas á vista remuneradas en función das 
condicións do mercado, e considera as súas vantaxes e os seus 
inconvenientes. 

▪ a 
▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 

▪ EFNB2.1.1. Valora o impacto da planificación e a importancia do aforro 
na vida de cadaquén. 

▪ EFNB2.1.2. Identifica e clasifica ingresos e gastos para elaborar un 
orzamento persoal e familiar. 

▪ EFNB2.1.3. Avalía os gastos axustándoos aos ingresos e identifica 
medidas de control. 

▪ a 
▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 

▪ EFNB2.2.1. Recoñece as características e as diferenzas entre 
préstamos e pólizas de crédito. 

▪ EFNB2.2.2. Clasifica os préstamos segundo a garantía esixida pola 
entidade prestamista, definindo cada un dos tipos e analizando as súas 
características e os elementos integrantes. 

▪ EFNB2.2.3. Representa graficamente as operacións de financiamento, 
identificando os seus elementos integrantes, e recoñece os efectos do 
tipo de xuro. 

▪ EFNB2.2.4. Interpreta a diferenza entre o TXN e o TAE nas operacións 
de financiamento e entre os tipos de referencia oficiais para a 
determinación dos tipos de xuro aplicables. 

▪ EFNB2.2.5. Valora a idoneidade de cada tipo de préstamo en función da 
finalidade, o importe e o prazo. 

▪ a 
▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 

▪ EFNB2.3.1. Distingue o sistema público de Seguridade Social dos 
sistemas privados de previsión (seguros e plans de pensións). 

▪ a 
▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ h 

▪ EFNB2.4.1. Identifica os elementos das tarifas aplicadas á clientela 
polas entidades bancarias e compara as condicións ofrecidas por 
distintas entidades para elixir a mellor opción. 

▪ EFNB2.4.2. Determina os procesos de reclamación perante entidades 
bancarias e organismos reguladores, e as actitudes que cómpre adoptar 
como persoa usuaria de servizos bancarios. 
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Obxectivos Estándares de aprendizaxe 

▪ EFNB2.4.3. Comprende os principais dereitos e deberes dos/das 
consumidores/as no mundo financeiro e recoñece as principais 
implicacións dos contratos financeiros. 

▪ EFNB2.4.4. Elabora un sinxelo escrito de reclamación perante unha 
entidade bancaria, utilizando unha estrutura formal axeitada. 

▪ a 
▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 

▪ EFNB2.5.1. Distingue os sistemas alternativos de relación coas 
entidades bancarias, precisando o funcionamento e as operacións 
permitidas. 

▪ EFNB2.5.2. Valora as vantaxes e os inconvenientes das novas canles 
de relación coas entidades financeiras. 

▪ a 
▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ h 

▪ EFNB2.6.1. Recoñece os perigos do uso fraudulento e do abuso na 
utilización de datos de carácter persoal nas relacións coas entidades 
bancarias, con especial atención aos vinculados cos novos sistemas de 
relación cos bancos. 

▪ EFNB2.6.2. Considera as recomendacións de seguridade e protección 
de datos persoais na operativa bancaria e comprende os dereitos que lle 
outorga a normativa aplicable. 

▪ EFNB2.6.3. Valora a necesidade de garantir a seguridade na operativa 
bancaria a través dos novas canles de relación coas entidades 
bancarias. 

▪ a 
▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 

▪ EFNB3.1.1. Distingue as necesidades de fondos a curto, medio e longo 
prazo, e identifica as alternativas para o pagamento de bens e servizos. 

▪ EFNB3.1.2. Describe os medios para identificar diñeiro falso e explica os 
pasos que se deben seguir no caso de detectalo.  

▪ EFNB3.1.3. Valora as consecuencias do uso fraudulento do diñeiro. 

▪ a 
▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ h 

▪ EFNB3.2.1. Explica o papel de intermediación das entidades bancarias, 
valorando a importancia das súas funcións na economía. 

▪ EFNB3.2.2. Clasifica as contas bancarias á vista, describe as súas 
características e os elementos obxectivos e subxectivos, e explica 
vantaxes e inconvenientes. 

▪ EFNB3.2.3. Describe o funcionamento das contas bancarias á vista, 
explica os movementos e interpreta a información subministrada nos 
extractos e nos documentos xustificativos. 
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Obxectivos Estándares de aprendizaxe 

▪ EFNB3.2.4. Compara ofertas concretas de entidades bancarias para a 
selección dun contrato de conta á vista. 

▪ a 
▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 

▪ EFNB3.3.1. Examina as características físicas das tarxetas, identifica os 
elementos integrantes e argumenta a súa utilidade principal. 

▪ EFNB3.3.2. Observa as recomendacións sobre seguridade na operativa 
con tarxetas bancarias. 

 
 
 
 
 
 
 
1.4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
AVALIABLE:  
 

Criterio 
de 
avaliación 

Estándares 

Grao mínimo 
para superar a 
área 
Indicador 
mínimo de logro 

T 1 
 
 

T 2 
 
 

T 3 
 
 

CRITERIOS  PARA A  
CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación 

(%)* 

Bloque 1: Educación e finanzas persoais. 

EFNB1.1 

EFNB1.1.1. Recoñece as fontes de renda 
persoal e describe os tipos de recursos 
financeiros. 
Peso: 2 % 

Distingue os 
tipos de renda. X   

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos  

CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 

EFNB1.1 

EFNB1.1.2. Procura alcanzar a seguridade 
financeira na concreción dos seus obxectivos 
financeiros persoais. 
Peso: 2% 

Identifica os 
obxectivos 
financieiros 
persoais 
básicos 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: : Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 

CMCCT 
CSC 
CSIEE 

EFNB1.1 

EFNB1.1.3.  Identifica os tipos de investimentos 
ao longo da vida das persoas. 
Peso: 2 % 

Recoñece a 
variacion dos 
investimentos 
ao longo da 
vida das 
persoas. 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva,libreta e/ou 
apuntamentos. 

CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 

EFNB1.2 

EFNB1.2.1. Relaciona a situación económico-
financeira persoal cos principais indicadores 
económicos. 
Peso: 1 % 

Plantexa metas 
financieiras 
realizables. 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 
e exercicios. 

CMCCT 
CSC 

EFNB1.2 

EFNB1.2.2. Explica o papel dos intermediarios 
financeiros na sociedade, e caracteriza e 
identifica os principais mercados financeiros. 
Peso: 1 % 

Comprende e 
explica a 
funcion dos 
bancos e 
caixas. 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva,libreta e/ou 
apuntamentos. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB1.3 EFNB1.3.1. Identifica as etapas que conducen á Expresa os X   PROCEDEMENTOS: Probas CMCCT 
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toma de decisión de consumo intelixente. 
Peso: 2 % 

pasos par un 
consumo 
intelixente. 

específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva,libreta e/ou 
apuntamentos. 

CSC 
CSIEE 

EFNB1.3 

EFNB1.3.2.  Interpreta o significado de 
rendemento e risco en diversos contextos 
financeiros, e recoñece os beneficios da 
diversificación. 
Peso: 3 % 

Valora a 
relacion entre 
rendemento e 
risco. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 
e exercicios. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

EFNB1.3 

EFNB1.3.3.  Recoñece a dimensión temporal do 
consumo, e distíngueo do aforro e do 
investimento. 
Peso: 2% 

Diferenza 
Consumo, 
aforro e 
investimento 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 
e exercicios. 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB1.3 

EFNB1.3.4.  Representa graficamente as 
operacións de investimento e interpreta o 
significado de rendemento e do risco en 
diversos contextos financeiros, e recoñece os 
beneficios da diversificación. 
Peso: 1 % 

Recoñece unha 
grafica de 
contido 
economico 
 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 
e exercicios. 

CMCCT 
CAA 
CD 

EFNB1.3 

EFNB1.3.5.  Identifica os motivos que conducen 
á decisión de aforrar. 
Peso: 4% 

Enumera as 
vantaxes do 
aforro. 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: : Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 

CMCCT 
CD 
CAA 

EFNB1.4 

EFNB1.4.1. Recoñece as características dos 
tipos de depósitos e imposicións a prazo 
ofrecidas polas entidades bancarias. 
Peso: 3 % 

Distingue as 
caracteristicas 
mais 
importantes dun 
deposito 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 
e exercicios. 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB1.4 

EFNB1.4.2. Compara ofertas concretas de 
depósitos e imposicións a prazo mediante a 
consideración dos tipos efectivos de xuro 
aplicados. 
Peso:2 % 

Diferencia entre 
depositos e 
imposicions a 
plazo. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 
e exercicios. 

CMCCT 
CD 
CAA 

EFNB1.4 

EFNB1.4.3.  Considera as características das 
contas á vista remuneradas existentes no 
mercado bancario, e diferénciaas das 
imposicións e dos depósitos a prazo. 
Peso: 2% 

Determina as 
caracteristicais 
principais dunha 
conta bancaria 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 
e exercicios. 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB1.4 

EFNB1.4.4. Avalía a oportunidade de 
contratación de imposicións e depósitos a prazo 
e de contas á vista remuneradas en función das 
condicións do mercado, e considera as súas 
vantaxes e os seus inconvenientes. 
Peso: 3 % 

Determina as 
caracteristicais 
principais dun 
deposito. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 
e exercicios. 

CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 

 

EFNB2.1 

EFNB2.1.1. Valora o impacto da planificación e 
a importancia do aforro na vida de cadaquén. 
Peso: 4 % 

Define o 
concepto do 
aforro e as suas 
vantaxes. 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 
e exercicios. 

CMCCT 
CSC 
CSIEE 

EFNB2.1 EFNB2.1.2. Identifica e clasifica ingresos e Fai un 
orzamento X   PROCEDEMENTOS: Probas 

específicas. 
CMCCT 
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gastos para elaborar un orzamento persoal e 
familiar. 
Peso: 4 % 

persoal sinxelo.  
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 
e exercicios. 

CD 
CSIEE 

EFNB2.1 

EFNB2.1.3. Avalía os gastos axustándoos aos 
ingresos e identifica medidas de control. 
Peso: 3 % 

Axustase a un 
orzamento dado 
e fai o 
seguimento. 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 
e exercicios. 

CMCCT 
CAA 
CSC 
CSIEE 

EFNB2.2 

EFNB2.2.1. Recoñece as características e as 
diferenzas entre préstamos e pólizas de 
crédito. 
Peso: 3 % 

Coñece a 
funcion do 
credito nas suas 
variantes. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: : Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB2.2 

EFNB2.2.2. Clasifica os préstamos segundo a 
garantía esixida pola entidade prestamista, 
definindo cada un dos tipos e analizando as 
súas características e os elementos integrantes. 
Peso: 3 % 

Distingue as 
diferetes 
garantias dos 
prestamos 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 
e exercicios. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB2.2 

EFNB2.2.3. Representa graficamente as 
operacións de financiamento, identificando os 
seus elementos integrantes, e recoñece os 
efectos do tipo de xuro. 
Peso: 1 % 

Coñece  unha 
grafica da 
evolucion dos 
tipos de xuro. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 
e exercicios. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

EFNB2.2 

EFNB2.2.4. Interpreta a diferenza entre o TXN 
e o TAE nas operacións de financiamento e 
entre os tipos de referencia oficiais para a 
determinación dos tipos de xuro aplicables. 
Peso: 1 % 

Comprende o 
concepto de 
tipo de xuro. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: : Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB2.2 

EFNB2.2.5. Valora a idoneidade de cada tipo 
de préstamo en función da finalidade, o 
importe e o prazo. 
Peso: 1 % 

Comprende o 
concepto de 
tipo de xuro. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 
e exercicios. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

EFNB2.3 
 

EFNB2.3.1. Distingue o sistema público de 
Seguridade Social dos sistemas privados de 
previsión (seguros e plans de pensións). 
Peso: 1 % 

Coñece a 
existencia de 
planes de 
pensions. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: : Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 

CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 

EFNB2.4 

EFNB2.4.1. Identifica os elementos das tarifas 
aplicadas á clientela polas entidades 
bancarias e compara as condicións ofrecidas 
por distintas entidades para elixir a mellor 
opción. 
Peso: 2% 

Define o 
concepto de 
comision. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: : Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB2.4 

EFNB2.4.2 Determina os procesos de 
reclamación perante entidades bancarias e 
organismos reguladores, e as actitudes que 
cómpre adoptar como persoa usuaria de 
servizos bancarios. 
Peso: 2% 

Coñece a 
existencia de 
medios de 
reclamacion 
bancaria. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 
e exercicios. 

CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 

EFNB2.4 

EFNB2.4.3. Comprende os principais dereitos 
e deberes dos/das consumidores/as no 
mundo financeiro e recoñece as principais 
implicacións dos contratos financeiros 

Sabe os 
dereitos e 
deberes dos 
clientes 
bancarios. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: : Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 

CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 
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Peso: 3 % 

EFNB2.4 

EFNB2.4.4. Elabora un sinxelo escrito de 
reclamación perante unha entidade 
bancaria, utilizando unha estrutura formal 
axeitada. 
Peso: 1 % 

Elabora un 
sinxelo escrito 
de reclamación 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 
e exercicios. 

CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 

EFNB2.5 

EFNB2.5.1. Distingue os sistemas alternativos 
de relación coas entidades bancarias, 
precisando o funcionamento e as operacións 
permitidas. 
Peso: 2 % 

Distingue entre 
banca 
presencial e 
online. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: : Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB2.5 

EFNB2.5.2. Valora as vantaxes e os 
inconvenientes das novas canles de relación 
coas entidades financeiras. 
Peso: 2 % 

Valora as 
vantaxes e os 
inconvenientes 
das novas 
canles de 
relación coas 
entidades 
financeiras 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: : Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 

CMCCT 
CD 
CSC 

EFNB2.6 

EFNB2.6.1. Recoñece os perigos do uso 
fraudulento e do abuso na utilización de datos 
de carácter persoal nas relacións coas 
entidades bancarias, con especial atención 
aos vinculados cos novos sistemas de 
relación cos bancos. 
Peso: 2 % 

E consciente 
dos perigos das 
novas 
tecnoloxias. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: : Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

EFNB2.6 

EFNB2.6.2. Considera as recomendacións de 
seguridade e protección de datos persoais na 
operativa bancaria e comprende os dereitos 
que lle outorga a normativa aplicable. 
Peso: 4 % 

Coñece as 
precaucions a 
tomar na 
operativa 
bancaria 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: : Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 

CMCCT 
CD 
CSC 

EFNB2.6 

EFNB2.6.3. Valora a necesidade de garantir a 
seguridade na operativa bancaria a través dos 
novas canles de relación coas entidades 
bancarias. 
Peso: 2 % 

Coñece as 
precaucions a 
tomar na 
operativa 
bancaria 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: : Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 

 

EFNB3.1 

EFNB3.1.1. Distingue as necesidades de 
fondos a curto, medio e longo prazo, e 
identifica as alternativas para o pagamento de 
bens e servizos. 
Peso: 4% 

Valora a 
necesidade de 
ter liquidez  

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 
e exercicios. 

CMCCT 
CD 
CAA  

EFNB3.1 

EFNB3.1.2. Describe os medios para 
identificar diñeiro falso e explica os pasos que 
se deben seguir no caso de detectalo. 
Peso: 4 % 

Sabe que facer 
cando detecta 
un billete falso. 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 
e exercicios. 

CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 

EFNB3.1 
 

EFNB3.1.3. Valora as consecuencias do uso 
fraudulento do diñeiro. 
Peso: 4 % 

Valora as 
consecuencias 
do uso 
fraudulento do 
diñeiro 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: : Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 

CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 

EFNB3.2 
EFNB3.2.1. Explica o papel de intermediación 
das entidades bancarias, valorando a 
importancia das súas funcións na economía. 

Define  a 
importancia da 
existencia da 

 X  
PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 

CCL 
CMCCT 
CSC 
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Peso: 4 % banca INSTRUMENTOS: : Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 

EFNB3.2 

EFNB3.2.2. Clasifica as contas bancarias á 
vista, describe as súas características e os 
elementos obxectivos e subxectivos, e explica 
vantaxes e inconvenientes 
Peso: 2 % 

Acada ver as 
vantaxes e 
inconvenientes 
de ter un tipo de 
conta bancaria. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 
e exercicios. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB3.2 

EFNB3.2.3. Describe o funcionamento das 
contas bancarias á vista, explica os 
movementos e interpreta a información 
subministrada nos extractos e nos 
documentos xustificativos. 
Peso: 1 % 

Describe o 
funcionamento 
das contas 
bancarias á 
vista, 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 
e exercicios. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB3.2 

EFNB3.2.4. Compara ofertas concretas de 
entidades bancarias para a selección dun 
contrato de conta á vista. 
Peso: 2 % 

Diferenza as 
caaracteristicas 
das ofertas das 
distintas 
entidades. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 
e exercicios. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB3.3 

EFNB3.3.1. Examina as características físicas 
das tarxetas, identifica os elementos 
integrantes e argumenta a súa utilidade 
principal. 
Peso: 4 % 

Coñece os 
elementos 
dunha tarxeta 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 
e exercicios. 

CMCCT 
CD 

EFNB3.3 

EFNB3.3.2. Observa as recomendacións 
sobre seguridade na operativa con tarxetas 
bancarias. 
Peso: 4% 

Coñece as 
precaucions a 
tomar na 
operativa 
bancaria 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: : Proba 
obxectiva,libreta e/ou apuntamentos 

CMCCT 
CD 
CAA 

 
 
CONTIDOS: 

 
 

Contidos 

Bloque 1.- Educación e finanzas persoais 

▪ B1.1. Educación financeira. 
▪ B1.2. Obxectivos financeiros persoais. Seguridade financeira. 

▪ B1.3. Sistema financeiro, indicadores económicos e tipos de xuro. 
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Contidos 

▪ B1.4. Renda persoal: consumo e aforro. 
▪ B1.5. Consumo: modalidades de consumo. 
▪ B1.6. Aforro e investimento. 
▪ B1.7. Rendibilidade e risco no investimento. 

▪ B1.8. Operacións de investimento: elementos, dimensión temporal e 
tipos de xuro. 

▪ B1.9. Depósitos e imposicións a prazo. 
▪ B1.10. Contas á vista remuneradas. 

Bloque 2.- Planificación financieira persoal e familiar. 

▪ B2.1. Planificación financeira ao longo da vida. 
▪ B2.2. Orzamento persoal e familiar. 

▪ B2.3. Operacións de financiamento: elementos, dimensión temporal e 
tipos de xuro. 

▪ B2.4. Capacidade de endebedamento persoal. 
▪ B2.5. Préstamos e contas de crédito. 
▪ B2.6. Préstamos persoais e hipotecarios. 
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Contidos 

▪ B2.7. Finalidade, importe, prazo e tipo de xuro nos préstamos. 

▪ B2.8. Sistemas de previsión social públicos e privados. 

▪ B2.9. Relacións nos mercados financeiros: actitudes, información e 
negociación. 

▪ B2.10. Tarifas dos produtos e servizos financeiros. 
▪ B2.11. Procesos de reclamación perante os bancos e as entidades 

supervisoras. 

▪ B2.12. Banca a distancia. 

▪ B2.13. Protección de datos de carácter persoal. 
▪ B2.14. Seguridade e tecnoloxías da información e da comunicación. 

Bloque 3.- Xestión da liquidez.  

▪ B3.1. Diñeiro: características, funcións e clases. 
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Contidos 

▪ B3.2. Contratos de conta bancaria á vista. 

▪ B3.3. Razóns para utilizar os servizos bancarios. 
▪ B3.4. Contas bancarias á vista. 
▪ B3.5. Clasificación das contas bancarias á vista. 
▪ B3.6. Funcionamento das contas bancarias á vista. 
▪ B3.7. Interpretación dos documentos vinculados ás contas bancarias á 

vista. 

▪ B3.8. Tarxetas bancarias: natureza, características e clasificación. 
Caixeiros automáticos. 

▪ B3.9. Recomendacións de seguridade no uso das tarxetas. 

 
 
 
 
1.5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 
 
O tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao nivel competencial 
inicial do alumnado, partindo cando cumpra de aprendizaxes máis simples, 
respectando ritmos e estilos de aprendizaxe que teñan en conta a atención á 
diversidade. Pártese do nivel de desenvolvemento do alumno, nos seus 
distintos aspectos, para construír, a partir de aí, outras aprendizaxes que 
favorezan e melloren este nivel de desenvolvemento.  
 
A adopción das competencias craves como finalidades formativas da etapa 
leva a un modelo de aprendizaxe activo. 
  
Polo tanto sendo conscientes de que os alumnos que forman o grupo de clase, 
xeralmente, teñen diferentes motivacións, capacidades, ambiente social, etc, 
unido ao feito de que como docentes temos como meta a formación integral do 
alumno, formándoo en todas as súas capacidades, non soamente as 
cognitivas, utilizaranse ao longo do curso diversos modelos metodolóxicos: 
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Modelo expositivo: presentando o tema estruturado loxicamente para 
transmitir os coñecementos ao alumno e permitir que o alumno comprenda e 
sistematice os coñecementos especificativos da unidade didáctica. 
 
Colaborativo: fomentando a participación dos alumnos durante a presentación  
do tema, na maior medida posible. 
 
Análise de casos ou exercicios prácticos co obxectivo de fixar os conceptos e 
interpretar noticias económicas ( uso fundamental de períodicos, Internet) Os 
alumnos realizarán exercicios na aula e tamén na casa. 
Realizaranse ademais debates,  tarefas diversas. 
 
. Promoveranse actividades próximas aos intereses dos alumnos, realización 
dunha choiva de ideas para fomentar a participación, a creatividade e o traballo 
en equipo, faranse debates en grupos e individuais. 
 
Estas metodoloxías favorecerán o traballo individual unhas veces e outras o 
traballo en grupo, traballo corporativo, o pensamento autónomo, crítico e 
rigoroso, así como o uso de técnicas e hábitos de investigación.  
 
 
 
 
 
 
1.6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

• O profesor para impartir esta asignatura utilizará básicamente, entre 
outros, os seguintes: 
    Prensa: xerall y específica (Expansión, Cinco Días, El Economista etc) 

•  Videos didácticos dispoñibles en plataformas educativas ás que ten 
acceso o centro. 

• Curso “Finanzas para todos” en colaboración coa C.N.M.V. e o Banco de 
España 

• Páxinas web:  www.econolandia.es 
            www.eumed.ne 
            www.ecobachillerato.com 

 
•  Revista mensual “Emprendedores”. 

 
 

 
1.7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO 
 

A avaliación será continua, o que require a asistencia regular do alumnado ás 
clases e as demais actividades programadas. 

http://www.econolandia.es/
http://www.eumed.ne/
http://www.ecobachillerato.com/
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A avaliación da presente materia non se centrará exclusivamente nas 
cualificacións obtidas nas probas de control e exames (PE: probas específicas), 
senon que se valorará a participación do alumno/a na clase, traballos, 
actividades e exercicios realizados ao longo das distintas unidades, 
valorándose o traballo en clase de forma continuada (PA: producción do 
alumno). 

Os alumnos/as deberán levar ao longo do curso un caderno, no que recollan os 
apuntes, traballos, actividades e exercicios correspondentes a cada avaliación. 
A elaboración do caderno é obrigatoria e presentarase a solicitude do profesor 
en cada avaliación. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

- O Traballo de clase: (Atención, esforzo, tarefas realizadas, participación, 
educación, etc) suporá un 20% da nota de avaliación (PA). 

- Os traballos individuais: (Traballos propostos polo profesor), suporán un 30% 
da nota de avaliación (PA). 

Os traballos propostos durante o curso terán que ser entregados nas datas 
sinaladas, de non ser así, non serán recollidos, polo que non serán 
cualificados. 

- As probas escritas realizadas suporán un 50% da nota da avaliación (PE). 

A cualificación farase en base a 3 avaliacións, tendo a terceira a consideración 
de final. De cara á cualificación do alumno seguirase o principio de avaliación 
continua, en virtude do cal en cada avaliación poderanse incorporar os contidos 
das precedentes. A nota mínima para facer media será de 3 puntos. 

As probas escritas poderán ser diferenciadas para atender as necesidades 
individuais, a súa evolución académica e mesmo a  outras razóns (espazo, 
tempo,...) 

Os alumnos promocionarán na convocatoria ordinaria sempre que teñan 
unha nota igual ou superior a 5 sobre un total de 10 puntos, como resultado da 
media das avaliacións aprobadas. No caso de que unicamente supere a 
avaliación final a cualificación será de 5. 

Na convocatoria extraordinaria  os alumnos terán que facer unha proba 
escrita na que se dará prioridade a aquelas cuestións que permitan valorar a 
adquisición das competencias clave. Promocionarán, neste caso, sempre que 
teñan unha nota igual ou superior a 5 sobre un total de 10 puntos.  
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Poderá darse o caso da obrigatoriedade da presentación dalgún traballo, no 
caso de non facelo ao longo do curso. 

 
 
 
 
 
 
1.8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO 
E Á PRÁCTICA DOCENTE 
Nesta fase inicial elaborarase unha táboa na que figurarán tres columnas: Os 
EA, a temporalización prevista por avaliación e a temporalización real. 

 
  

Temporalización Prevista y Real 
BLOQUE 1:EDUCACION E FINANZAS PERSOAIS 

Temporalización prevista Temporalización 
prevista 

Temporalización 
real 

EFNB1.1.1. Recoñece as fontes de renda persoal 
e describe os tipos de recursos financeiros. 

1ª  

EFNB1.1.2. Procura alcanzar a seguridade 
financeira na concreción dos seus obxectivos 
financeiros persoais. 

1ª  

EFNB1.1.3.  Identifica os tipos de investimentos ao 
longo da vida das persoas. 

1ª  

EFNB1.2.1. Relaciona a situación económico-
financeira persoal cos principais indicadores 
económicos. 

1ª  

EFNB1.2.2. Explica o papel dos intermediarios 
financeiros na sociedade, e caracteriza e identifica 
os principais mercados financeiros. 

1ª  

EFNB1.3.1. Identifica as etapas que conducen á 
toma de decisión de consumo intelixente. 

1ª  

EFNB1.3.2.  Interpreta o significado de 
rendemento e risco en diversos contextos 
financeiros, e recoñece os beneficios da 
diversificación. 

3ª  

EFNB1.3.3.  Recoñece a dimensión temporal do 
consumo, e distíngueo do aforro e do investimento. 

1ª  

EFNB1.3.4.  Representa graficamente as 
operacións de investimento e interpreta o 
significado de rendemento e do risco en diversos 
contextos financeiros, e recoñece os beneficios da 
diversificación. 

3ª  

EFNB1.3.5.  Identifica os motivos que conducen á 
decisión de aforrar. 

1ª  

EFNB1.4.1. Recoñece as características dos tipos 
de depósitos e imposicións a prazo ofrecidas polas 
entidades bancarias. 

3ª  
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EFNB1.4.2. Compara ofertas concretas de 
depósitos e imposicións a prazo mediante a 
consideración dos tipos efectivos de xuro 
aplicados. 

3ª  

EFNB1.4.3.  Considera as características das 
contas á vista remuneradas existentes no mercado 
bancario, e diferénciaas das imposicións e dos 
depósitos a prazo. 

2ª  

EFNB1.4.4. Avalía a oportunidade de contratación 
de imposicións e depósitos a prazo e de contas á 
vista remuneradas en función das condicións do 
mercado, e considera as súas vantaxes e os seus 
inconvenientes. 

3ª  

BLOQUE 2: PLANIFICACION FINANCIEIRA PERSOAL E FAMILIAR 
Temporalización prevista Temporalización 

prevista 
Temporalización 

real 

EFNB2.1.1. Valora o impacto da planificación e a 
importancia do aforro na vida de cadaquén. 

1ª  

EFNB2.1.2. Identifica e clasifica ingresos e gastos 
para elaborar un orzamento persoal e familiar. 

1ª  

EFNB2.1.3. Avalía os gastos axustándoos aos 
ingresos e identifica medidas de control. 

1ª  

EFNB2.2.1. Recoñece as características e as 
diferenzas entre préstamos e pólizas de crédito. 

3ª  

EFNB2.2.2. Clasifica os préstamos segundo a 
garantía esixida pola entidade prestamista, 
definindo cada un dos tipos e analizando as súas 
características e os elementos integrantes 

3ª  

EFNB2.2.3. Representa graficamente as 
operacións de financiamento, identificando os seus 
elementos integrantes, e recoñece os efectos do 
tipo de xuro. 

3ª  

EFNB2.2.4. Interpreta a diferenza entre o TXN e o 
TAE nas operacións de financiamento e entre os 
tipos de referencia oficiais para a determinación 
dos tipos de xuro aplicables. 

3ª  

EFNB2.2.5. Valora a idoneidade de cada tipo de 
préstamo en función da finalidade, o importe e o 
prazo. 

3ª  

EFNB2.3.1. Distingue o sistema público de 
Seguridade Social dos sistemas privados de 
previsión (seguros e plans de pensións). 

2ª  

EFNB2.4.1. Identifica os elementos das tarifas 
aplicadas á clientela polas entidades bancarias e 
compara as condicións ofrecidas por distintas 
entidades para elixir a mellor opción. 

2ª  

EFNB2.4.2 Determina os procesos de reclamación 
perante entidades bancarias e organismos 
reguladores, e as actitudes que cómpre adoptar 
como persoa usuaria de servizos bancarios. 

2ª  

EFNB2.4.3. Comprende os principais dereitos e 
deberes dos/das consumidores/as no mundo 
financeiro e recoñece as principais implicacións 
dos contratos financeiros 

2ª  

EFNB2.4.4. Elabora un sinxelo escrito de 2ª  
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reclamación perante unha entidade bancaria, 
utilizando unha estrutura formal axeitada. 
EFNB2.5.1. Distingue os sistemas alternativos de 
relación coas entidades bancarias, precisando o 
funcionamento e as operacións permitidas. 

2ª  

EFNB2.5.2. Valora as vantaxes e os 
inconvenientes das novas canles de relación coas 
entidades financeiras. 

2ª  

EFNB2.6.1. Recoñece os perigos do uso 
fraudulento e do abuso na utilización de datos de 
carácter persoal nas relacións coas entidades 
bancarias, con especial atención aos vinculados 
cos novos sistemas de relación cos bancos. 

2ª  

EFNB2.6.2. Considera as recomendacións de 
seguridade e protección de datos persoais na 
operativa bancaria e comprende os dereitos que lle 
outorga a normativa aplicable. 

2ª  

EFNB2.6.3. Valora a necesidade de garantir a 
seguridade na operativa bancaria a través dos 
novas canles de relación coas entidades 
bancarias. 

2ª  

BLOQUE 3: XESTION DA LIQUIDEZ 
Temporalización prevista Temporalización 

prevista 
Temporalización 

real 

EFNB3.1.1. Distingue as necesidades de fondos a 
curto, medio e longo prazo, e identifica as 
alternativas para o pagamento de bens e servizos. 

3ª  

EFNB3.1.2. Describe os medios para identificar 
diñeiro falso e explica os pasos que se deben 
seguir no caso de detectalo. 

1ª  

EFNB3.1.3. Valora as consecuencias do uso 
fraudulento do diñeiro. 

1ª  

EFNB3.2.1. Explica o papel de intermediación das 
entidades bancarias, valorando a importancia das 
súas funcións na economía. 

2ª  

EFNB3.2.2. Clasifica as contas bancarias á vista, 
describe as súas características e os elementos 
obxectivos e subxectivos, e explica vantaxes e 
inconvenientes 

2ª  

EFNB3.2.3. Describe o funcionamento das contas 
bancarias á vista, explica os movementos e 
interpreta a información subministrada nos 
extractos e nos documentos xustificativos. 

3ª  

EFNB3.2.4. Compara ofertas concretas de 
entidades bancarias para a selección dun contrato 
de conta á vista. 

2ª  

EFNB3.3.1. Examina as características físicas das 
tarxetas, identifica os elementos integrantes e 
argumenta a súa utilidade principal. 

3ª  

EFNB3.3.2. Observa as recomendacións sobre 
seguridade na operativa con tarxetas bancarias. 

3ª  
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1.9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, 
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 
 
Non procede en 2º eso 
 
 
1.10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 
ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 
DETERMINADAS MATERIAS 
 
Non é de aplicación 
 
 
1.11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 
COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS 
SEUS RESULTADOS 
 
A AVALIACIÓN INICIAL de coñecementos previos se realizará mediante proba 
escrita, ademais da observación directa do desenvolvemento das actividades 
propostas ao efecto, como o profesor coñecerá o nivel destes coñecementos 
previos. 
 
 
1.12. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
Sendo conscentes de que os alumnos que forman o grupo clase son distintos 
nas súas motivacións, capacidades, ambiente social, etc., unido ao feito de que 
como docentes temos como meta a formación integral do alumno, formándoo 
en todas as súas capacidades, non soamente nas cognitivas, o profesor/a  
deberá atender esas diferenzas. Por iso, seguiranse as seguintes pautas: 
 
- Emprego de metodoloxías didácticas diversas, como recurso que se pode 
introducir nas formas de enfocar ou presentar determinados contidos ou 
actividades como consecuencia dos distintos graos de coñecementos previos 
detectados nos alumnos. 
- Proposta de actividades diferenciadas e variadas, que se adaptarán ás 
motivacións, intereses e necesidades que presenten os alumnos. Tratándose 
de alumnos que manifesten algunha dificultade para traballar determinados 
contidos, axustaranse o grao de complexidade da actividade e os 
requerimentos da tarefa, ás súas posibilidades, ademais de ter plantexadas 
actividades de reforzo para estas situacións. 
-  Materiais didácticos diversos. O emprego de  materiais curriculares   e  
recursos didácticos variados permitirá unha mellor adaptación aos diferentes 
tipos de capacidades, intereses e motivacións dos alumnos. Tamén se poderán 
secuenciar os recursos materiais segundo o grado de dificultade, utiizando en 
cada caso aqueles que resposten mellor ás necesidades concretas de cada 
alumno. 
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- Agrupamentos flexibles e ritmos distintos. Na medida en que se promova o 
traballo en equipo, farase máis doado a interacción entre os alumnos. Ademais, 
ao subdividir o grupo de alumnos en grupos homoxéneos, resultará máis 
sinxelo axeitar a axuda pedagóxica ás súas necesidades específicas.   
 
 
1.13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 
1. Educación cívica. As competencias sociais e cívicas son na práctica 

competencias do Departamento Economía, a materia contribúe nun 51% 
á adquisición da competencia social e civica, á formación de cidadáns 
responsables, conscientes dos seus dereitos e das súas obrigas 
(impostos, medioambiente, organizacións económicas, 
desenvolvemento sostenible, etc). 

2. Compresión de lectura, a expresión oral e escrita son elementos 
presentes en todos os cursos (traballos escitos, exposicións, uso da 
prensa...). 

3. Traballo con tecnoloxías da información e da comunicación. de xeito 
habitual traballamos a busca e selección de información a través de 
Internet para cumprimentar información, busca de datos, realización de 
traballos, etc. Os alumnos deben ser capaces de realizar a búsqueda de 
información através das nuevas tecnoloxías para transformarla en 
coñecemento. 

4. Animar ao emprendemento é un elemento transversal especialmente 
significativo  

5. O desenvolvemento sustentable e o medio son elementos que están 
presentes na materia de economía (enerxías alternativas...). 

 
 

1.14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 
 
 O departamento non ten previsto, por agora, ningunha actividade. 

 
 
 
 
1.15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓNDAS 
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

 
O departamento de Economía estableceu unha serie de pautas para a 
avaliación e seguimento da súa programación: 
 
A avaliación da programación require de instrumentos que permitan recoller 
información sobre o grado de posta en práctica da mesma, o motivo polo cal 
poidera xurdir algunha desviación, consecución de obxectivos, interese e 
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participación do alumnado, melloras que se poidan introducir, etc. para  poder 
modificala, de tal xeito que se chegue a optimizar o máximo posible. 
 
A través da análise mensual dos contidos desenvolvidos e os 
requerimentos do alumnado na aula, poderán e deberán producirse 
modificacións na programación, para así incidir nos problemas e 
carencias detectadas. Estas modificacións ou propostas de mellora serán 
tidas en conta nas actas do departamento, por avaliación e na memoria 
final do curso. 
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2.1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN  

 
A Resolución do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, xunto co Decreto 86/2015, do 
25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, constitúen o 
marco lexislativo de referencia para a programación da materia de Economía 
de 4º da ESO. Remitímonos a esa normativa en todo o non expresamente 
mencionado nesta programación. 

 
 
Introdución 
 
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 interrelación, 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 coñece- mento 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") 
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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. 

 
 
 
 
Contextualización 
 
 O centro IES de Vilalonga, como se recolle no PEC, é un centro situado 

nunha zona rural da parroquia de Vilalonga, concello de Sanxenxo, que ten 
como actividades económicas fundamentais a vitivinícola e a de servizos, 
centrada no turismo. 
O numero de alumnos estaría en torno ós 650 cun claustro de 74 profesores. A 
procedencia destes alumnos é maioritariamente dos centros adscritos de 
Primaria en 1º da ESO, e en 1º de Bacharelato os do centro súmanse os 
procedentes do IES de Sanxenxo, do IES de Meaño e do centro concertado 
Abrente. Nos Ciclos a procedencia é tanto do propio centro como de diferentes 
lugares. 
O perfil de parte de  noso alumnado correspóndese con alumnos que 
presentan dificultades xerais asociadas á falta de esforzo e de valoración do 
estudo.  

A carga lectiva correspondente a Economía de 4º da ESO no presente 
curso é de 3 horas lectivas semanais, impartidas a un único grupo formado por 
15 alumnos. 
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2.2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE. CONCRECIÓN QUE RECOLLE A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAXE AVALIABLES QUE FORMAN PARTE DOS PERFIS DE 
COMPETENCIAS  
 
 
O Decreto 86/2015 de xuño, polo que se establece o currículo de 
Educación Secundaria Obrigatoria  na Comunidade Autónoma de Galicia  
expón as seguintes competencias clave  :  

• Comunicación lingüística (CCL).  
• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCCT).  
• Competencia dixital (CD).  
• Aprender a aprender (CAA).  
• Competencias sociais e cívicas (CSC).  
• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  
• Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 
 
 

 
 
 

CONCRECIÓN DE CADA ESTÁNDAR CAS COMPETENCIA CLAVE                                                                                       
CURSO:  ECONOMÍA  4º ESO 
  CCL CMCCT CD CSC CAA CSIEE CCEC 

BLOQUE 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. 

  
X 

   
X 

    

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

   X  X    

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

 X        

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

    X X    

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

 X X      

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

 X  X    

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

 X  X    
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CONCRECIÓN DE CADA ESTÁNDAR CAS COMPETENCIA CLAVE                                                                                       
CURSO:  ECONOMÍA  4º ESO 
  CCL CMCCT CD CSC CAA CSIEE CCEC 

BLOQUE 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. 

 X    X   

 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. 

   X  X    

 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. 

   X  X   

 ECB2.2.1. Analiza os tipos de factores produtivos 
e as relacións entre produtividade, eficiencia e 
tecnoloxía. 

  X  X     

 ECB2.2.2. Identifica os sectores económicos, así 
como os seus retos e as súas oportunidades. 

  X X     

 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. 

X X X     

 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. 

 X X     

 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. 

 X X     

 ECB2.5.2. Valora a achega que para a riqueza 
nacional supón a carga impositiva que soportan 
as empresas. 

   X    

CONCRECIÓN DE CADA ESTÁNDAR CAS COMPETENCIA CLAVE                                                                                       
CURSO:  ECONOMÍA  4º ESO 
   CCL CMCCT CD CSC CAA CSIEE CCEC 

BLOQUE 3: ECONOMÍA PERSONAL        
 ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou plan 

financeiro persoal, identificando os ingresos e os 
gastos integrantes, e realiza o seu seguimento. 

 X X  X    

 ECB3.1.2. Utiliza ferramentas informáticas na 
preparación  e desenvolvemento dun orzamento 
ou plan financeiro personalizado. 

  X X  X    

 ECB3.1.3 Manexa gráficos de análise que 
permiten comparar unha realidade personalizada 
coas previsións establecidas. 

 X X  X    
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 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. 

     X X   

 ECB3.3.1. Recoñece e explica a relevancia do aforro 
e do control do gasto. 

   X X    

 ECB3.3.2. Analiza as vantaxes e inconvenientes do 
endebedamento, valorando o risco e seleccionando 
a decisión máis axeitada para cada momento. 

   X X   

 ECB3.4.1. Comprende os termos fundamentais e 
describe o funcionamento das contas na operativa 
bancaria. 

X X      

 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. 

X  X  X   

 ECB3.4.3. Recoñece a capacidade de 
negociación coas entidades financeiras e analiza 
os procedementos de reclamación ante estas. 

  X  X   

 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. 

X X X     

 ECB3.5.1. Identifica, describe e clasifica os tipos 
de seguros segundo os riscos ou as situacións 
adversas nas etapas da vida. 

X X   X   

CONCRECIÓN DE CADA ESTÁNDAR CAS COMPETENCIA CLAVE                                                                                       
CURSO:  ECONOMÍA  4º ESO 
   CCL CMCCT CD CSC CAA CSIEE CCEC 

BLOQUE 4: ECONOMÍA E 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. 

 X  X     

 ECB4.1.2. Analiza e interpreta datos e gráficos de 
contido económico relacionados cos ingresos e os 
gastos do Estado. 

  X X      

 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. 

 X  X     

 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. 

X    X     

 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. 

X X       

 ECB4.3.1. Coñece e describe os efectos da X X  X    
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A materia de Economía xoga un papel relevante para que os alumnos alcancen 
os obxectivos da etapa e adquiran as distintas competencias crave, a través da 
materia de Economía desenvolvense todas elas, especialmente a competencia 

desigualdade da renda e os instrumentos de 
redistribución desta. 

 ECB4.3.2. Interpreta gráficos representativos da 
distribución da renda 

 X X  X   

BLOQUE 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. 

X   X    

 ECB5.1.2. Explica o funcionamento dos tipos de 
interese e as consecuencias da súa variación para 
a marcha da economía. 

X X  X    

 ECB5.1.3. Valora e interpreta datos e gráficos de 
contido económico relacionados cos tipos de xuro, 
inflación e desemprego. 

 X X     

 ECB5.2.1. Describe as causas do desemprego e 
valora as súas principais repercusións 
económicas e sociais. 

X X  X    

 ECB5.2.2. Analiza os datos de desemprego en 
España e as políticas contra o desemprego. 

  X X    

 ECB5.2.3. Investiga e recoñece vieiros e 
tendencias de emprego. 

  X  X   

CONCRECIÓN DE CADA ESTÁNDAR CAS COMPETENCIA CLAVE                                                                                       
CURSO:  ECONOMÍA  4º ESO 
  CCL CMCCT CD CSC CAA CSIEE CCEC 

BLOQUE 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. 

   X X    

 ECB6.1.2. Explica as razóns que xustifican o 
intercambio económico entre países e que inflúen 
nel. 

X   X     

 ECB6.1.3. Analiza e presenta acontecementos 
económicos contemporáneos no contexto da 
globalización e o comercio internacional. 

  X X X    

 ECB6.1.4. Recoñece e enumera vantaxes e 
inconvenientes do proceso de integración 
económica e monetaria da Unión Europea. 

X  X X     

 ECB6.1.5. Reflexiona sobre os problemas 
ambientais e a súa relación co impacto 
económico internacional, e analiza as 
posibilidades dun desenvolvemento sustentable. 

   X X    

Estándares de aprendizaxe avaliables 
TOTAL: 45 

14 23 20 23 17 3 -  

Relación coas competencias claves % 30% 51% 44% 51% 38% 7%   
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matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, a competencias 
sociais e civicas, competencia dixital,  dada a vinculación dos contidos da 
materia  de Economía. 
 
O desenvolvemento das competencia linguistca,  aprender a aprender (CAA) e 
a competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)  presentan 
unha dimensión instrumental. Para unha adquisición eficaz das competencias e 
a súa integración efectiva no currículo, deseñarase actividades de aprendizaxe 
integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de 
aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para isto, 
aproveitaranse as posibilidades que ofrecen as metodoloxías de proxectos 
 

- Comunicación lingüística (CCL 30%): Nesta materia poñerase de 
manifesto esta competencia para que o alumno coñeza e utilice 
correctamente diferentes termos relacionados coa área da economía,  
entre outros, para explicitar a diferenza entre economía normativa e 
positiva, distinguir entre as diferentes formas societarias, explicar a 
importancia do aforro e o control do gasto nunha economía persoal e 
comprender o contido e significado dos diferentes soportes documentais 
bancarios. Tamén se utilizará para que poida expresar de forma razoada 
os efectos da desigualdade da renda e os instrumentos xeralmente 
utilizados para a súa redistribución, para explicar e recoñecer as causas 
da inflación, desemprego e valorar o proceso de integración na Unión 
Europea. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCCT- 51%): Gran parte dos acontecementos económicos 
son abordados mediante a realización de cálculos, gráficos e expresións 
algebraicas. En concreto, utilizarase esta competencia matemática para 
analizar gráficamente, entre outras cuestión, o custo de oportunidade, 
coñecer as distintas formas de financiamento das empresas, elaborar 
orzamentos personalizados e utilizar instrumentos gráficos para a súa 
representación, coñecer cuantitativa e gráficamente os ingresos e gastos 
do Estado, valorar os datos e gráficos relacionados con diferentes 
magnitudes como os tipos de interese, a inflación e o desemprego. 
Tamén as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía van 
desenvolver desde esta disciplina, xa que será imprescindible a 
utilización destes coñecementos para concienciarse da necesidade de 
alcanzar un desenvolvemento sustentable e da realización de 
actividades económicas que respecten o medio ambiente e fagan unha 
utilización racional dos recursos naturais dispoñibles.  
 

- Competencia dixital (CD -44%): O desenvolvemento desta competencia 
implica o uso creativo, crítico e seguro das TIC, de tal forma que permite 
adquirir habilidades e actitudes necesarias para ser competente nunha 
contorna dixital. Esta materia vai axudar á consecución desta 
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competencia por canto a maior parte da información que se utiliza no 
ámbito económico obtense de páxinas web e outras fontes da internet. O 
alumno utilizará programas informáticos para a elaboración de gráficas e 
análises de datos económicos, elaboración de orzamentos e plans 
financeiros individualizados e tamén na elaboración e presentación de 
traballos, tanto persoais como grupales. 
 

- Competencias sociais e cívicas (CSC- 51%): Estas competencias 
implican a habilidade e capacidade para utilizar os coñecementos e 
actitudes sobre a sociedade e para interpretar fenómenos e problemas 
sociais en contextos cada vez máis diversificados. A competencia social 
relaciónase co benestar persoal e colectivo que desenvolve actitudes e 
valores como a integridade e a honestidade. O coñecemento dos efectos 
sociais e ambientais das empresas, o funcionamento básico dos 
impostos, a relevancia social do aforro e o investimento, o coñecemento 
dos efectos da desigualdade da renda e os instrumentos de 
redistribución da mesma, as causas do desemprego e as súas principais 
repercusións económicas permitirán aos alumnos alcanzar as destrezas, 
actitudes e valores implícitos nesta competencia. A competencia cívica 
baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, 
igualdade, cidadanía e dereitos civís, todos eles necesarios para 
comprender e entender as experiencias colectivas e a organización e 
funcionamento do pasado e presente das sociedades e en particular da 
organización económica das mesmas. Nun mundo globalizado, onde o 
fenómeno migratorio é tan importante, será necesario desenvolver un 
espírito aberto, positivo e solidario respecto doutras culturas, que cada 
vez máis, vanse incorporando á nosa. 

- Aprender a aprender (CAA 38%): Esta competencia é imprescindible 
para a aprendizaxe permanente e caracterízase pola habilidade para 
iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe. En economía o mundo que 
estudamos é moi cambiante, polo que os alumnos deberán ser capaces 
de asimilar novos coñecementos e situacións, que só desenvolvendo 
esta competencia, poderán adquirir. As destrezas e actitudes que a  
integran evidéncianse na capacidade para tomar conciencia dos 
principios básicos a aplicar nas relacións económicas, coñecer as 
obrigacións fiscais da empresa segundo o seu sector de actividade e os 
seus distintos cambios ao longo do tempo, comprender as necesidades 
de planificación financeira ao longo da vida, recoñecer e comprender a 
necesidade de ler os documentos bancarios que se presenten, investigar 
os ámbitos de oportunidades de emprego, determinar o impacto social 
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da desigual redistribución da renda ou para valorar o impacto da 
globalización na calidade de vida das persoas e o medioambiente. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (7%): Implica a capacidade 
de transformar as ideas en actos, permitindo o aproveitamento de novas 
oportunidades que inclúen a conciencia dos valores éticos relacionados. 
Nesta materia desenvolveranse as capacidades integradas nesta 
competencia a través dos seguintes contidos: as decisións básicas da 
economía; o coñecemento das relacións entre as economías domésticas 
e as empresas; a empresa e o empresario; as distintas formas xurídicas 
das empresas; o risco e a necesidade de diversificación; a capacidade 
para recoñecer oportunidades existentes en actividades comerciais e 
profesionais,; a habilidade de negociación nas distintas operacións 
mercantís e financeiras,  disposición para valorar distintas opcións para 
combater o desemprego, a inflación e outros problemas económicos e 
sociais. Esta competencia poténciase especialmente nesta materia, 
posto que inclúe a capacidade de comprensión das liñas xerais que 
rexen o funcionamento económico das sociedades, a organización e os 
procesos empresariais, así como a postura ética das organización. 

 

 

 
2.3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 
 
 
O Decreto 86/2015 do 29 de xuño polo que se establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade autónoma 
de Galicia, establece os obxectivos dea etapa de educación secundaria 
obrigatoria así como os respsctivos obxectivos de área. 

 

Obxectivos xerais de etapa. 

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. 
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 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 homes que realizaran achegas importantes á cultura e á 
sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.  

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e 
incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 
desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 
ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 
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 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. 
 
 
Obxectivos de área. 
 

Obxectivos Estándares de aprendizaxe 

 a 
 d 
 f 

 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. 

 f 
 h 
 o 

 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. 

 a 
 f 

 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. 

   
 a 
 b 
 e 
 m 

 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. 
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Obxectivos Estándares de aprendizaxe 

 a  
 f 
 e 

 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. 

 e  
 f 

 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. 

 e  
 f 

 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. 

 a 
 e  
 f 

 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. 

   
 d 
 e 
 f 

 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. 

 a 
 d 
 m 

 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. 

 a 
 f 

 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. 

 a 
 b 
 e 
 f  
 g 

 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. 

 e  ECB3.5.1. Identifica, describe e clasifica os tipos de seguros segundo os 
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Obxectivos Estándares de aprendizaxe 

 f  
 g 

riscos ou as situacións adversas nas etapas da vida. 

   
 a  
 b  
 e  
 f 
 g 
 ñ 

 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. 

 a  
 e  
 f 

 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. 

 a  
 c  
 d  
 e 
 f 

 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 

   
 a 
 c  
 e  
 f 

 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. 

 a 
 c  
 e 
 f 

 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. 

   
 a 
 e 
 f  
 m 

 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 
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Obxectivos Estándares de aprendizaxe 

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. 

 
 
 
 
 
 
2.4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
AVALIABLE:  
 

Criterio 
de 
avaliación 

Estándares 

Grao mínimo 
para superar a 
área 
Indicador mínimo 
de logro 

T 1 
 
 

T 2 
 
 

T 3 
 
 

CRITERIOS  PARA A  
CUALIFICACIÓN 

C.C. 
Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 

Bloque 1: Ideas económicas básicas 

EC-B1.1 

4º-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. 
 
Peso: 4% 
 

Recoñece a 
escaseza de 
recursos e a 
necesidade  de 
elixir e tomar 
decisión e 
comprende que 
todas as eleccións 
suponen 
renunciar a outras 
alternativas e que 
todas as decisión 
teñen 
consecuencias  
 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva., 
exercicios na aula 

CCL 
CSC 

EC-B1.1 

4º-ECB1.1.2 - Distingue formas de 
analizar e resolver problemas 
económicos, e identifica as súas 
vantaxes, os seus inconvenientes e as 
súas limitacións. 
 
Peso: 2% 
 

Diferencia entre 
os principais 
sistemas 
económicos 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.,  
resumir video sobre sistemas 
economicos 

CAA CD 

EC-B1.2 

4º-ECB1.2.1 - Comprende e utiliza 
correctamente termos da área da 
economía. 
 
Peso: 4% 
 

Entende boa parte 
dos conceptos 
vistos ata o 
momento 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL 

EC-B1.2 

4º-ECB1.2.2 - Diferencia entre economía 
positiva e economía normativa. 
 
Peso: 1% 
 

Coñece e 
diferencia a 
economía positiva 
e normativa 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CAACSC 

EC-B1.2 
4º-ECB1.2.3 - Representa e analiza 
graficamente o custo de oportunidade 
mediante a fronteira de posibilidades de 

Representa e 
analiza os 
aspectos 

X   
PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 

CD 
CMCT 
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produción. 
 
Peso: 2% 
 

básicos da 
fronteira de 
posibilidades de 
produción 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva., 
exercicios na aula e para casa. 

EC-B1.3 

4º-ECB1.3.1 - Representa as relacións 
que se establecen entre as economías 
domésticas e as empresas. 
 
Peso: 1% 
 

Explica un 
esquema básico 
do ciclo 
circular da 
economía 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva, 
exercicios na aula. 

CSC 
CMCT 

EC-B1.3 

4º-ECB1.3.2 - Aplica razoamentos 
básicos para interpretar problemas 
económicos provenientes das relacións 
económicas do seu contorno. 
 
Peso: 1% 
 

Identifica os 
problemas 
propostos e 
analiza os 
problemas básicos 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CSC 
CMCT 

Bloque 2: Economía e empresa 

EC-B2.1 

4º-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. 
 
Peso: 4% 
 

Describe os tipos 
básicos de 
empresas 
e relaciónaas coas 
necesidades de 
capital. 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CSIEE 
CMCT 

EC-B2.1 

4º-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. 
 
Peso: 4% 
 

Clasifica 
empresas 
segundo as súas 
características 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CAA CD 

EC-B2.1 

4º-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. 
 
Peso: 1% 
 

Comprende a 
importancia da 
RSC para as 
empresas e o seu 
entorno. 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CSIEE 
CSC 

EC-B2.2 

4º-ECB2.2.1 - Analiza os tipos de 
factores produtivos e as relacións entre 
produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 
 
Peso: 3% 
 

Coñece a 
importancia entre 
os factores 
produtivos e a 
produtividade, 
eficicencia e 
tecnoloxía 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva., 
exercicios na aula, aprendizaxe 
cooperativo 

CMCT 
CSC 

EC-B2.2 

4º-ECB2.2.2 - Identifica os sectores 
económicos, así como os seus retos e 
as súas oportunidades. 
 
Peso: 3% 
 

Reflexiona sobre 
as oportunidades 
de 
sectores 
económicos 
próximos 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS:Exercicios na 
aula. 

CD CSC 

EC-B2.3 

4º-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. 
 
Peso: 1% 

Diferencia as 
fontes de 
financiamento en 
función das 
necesidades da 
empresa. 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL CD 
CMCT 
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EC-B2.4 

4º-ECB2.4.1 - Distingue os ingresos e os 
custos dunha empresa, calcula o seu 
beneficio ou a súa perda, aplicando 
razoamentos matemáticos, e interpreta 
os resultados. 
 
Peso: 3% 
 

Calcula e analiza 
os custos, 
ingresos e 
beneficios da 
empresa 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva, 
exercicios na aula 

CD 
CMCT 

EC-B2.5 

4º-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. 
 
Peso: 3% 
 

Diferencia 
impostos segundo 
o tipo de empresa. 
Diferencia 
impostos segundo 
o tipo de empresa 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: :. Vídeo, audio 
ou lectura relacionada. 
Texto de actualidade con actividade 
de traballo cooperativo. 

CD 
CMCT 

EC-B2.5 

4º-ECB2.5.2 - Valora a achega que para 
a riqueza nacional supón a carga 
impositiva que soportan as empresas. 
 
Peso: 3% 
 

Comprende a 
importancia da 
carga 
impositiva das 
empresas 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS:. Vídeo, audio ou 
lectura relacionada. 
Texto de actualidade con actividade 
de traballo cooperativo. 

CSC 

Bloque 3: Economía persoal 

EC-B3.1 

4º-ECB3.1.1 - Elabora un orzamento ou 
plan financeiro persoal, identificando os 
ingresos e os gastos integrantes, e 
realiza o seu seguimento. 
 
Peso: 1% 
 

Desenvolve 
exercicicios 
propostos en 
clase. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Exercicios na 
aula. 

CAA CD 
CMCT 

EC-B3.1 

4º-ECB3.1.2 - Utiliza ferramentas 
informáticas na preparación e 
desenvolvemento dun orzamento ou 
plan financeiro personalizado. 
 
Peso: 1% 
 

Elabora un 
documento 
adaptado a 
unhas 
necesidades 
personalizadas 

 X  

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 
Actividade proposta na Aula 
Virtual. 

CAA CD 
CMCT 

EC-B3.1 

4º-ECB3.1.3 - Manexa gráficos de 
análise que permiten comparar unha 
realidade personalizada coas previsións 
establecidas. 
 
Peso: 1% 
 

Identifica 
situacións a partir 
de gráficos. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Exercicios na 
aula. 

CAA CD 
CMCT 

EC-B3.2 

4º-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 
 
Peso: 3% 
 

Comprende a 
importacia das 
decisións persoais 
financieras 
tomadas e as 
súas 
consecuencias 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: : Exercicios na 
aula.. 

CAA 
CSIEE 

EC-B3.3 

4º-ECB3.3.1 - Recoñece e explica a 
relevancia do aforro e do control do 
gasto. 
 
Peso: 1% 
 

Coñece os 
conceptos 
relacionados co 
aforro e 
relaciónaos co 
gasto. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva,actividades de traballo 
cooperativo.. 

CAA 
CSC 

EC-B3.3 4º-ECB3.3.2 - Analiza as vantaxes e 
inconvenientes do endebedamento, 

Comprende a 
relación  X  PROCEDEMENTOS: Probas 

específicas. 
CAA 
CSC 
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valorando o risco e seleccionando a 
decisión máis axeitada para cada 
momento. 
 
Peso: 2% 
 

endebedamento 
risco 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

EC-B3.4 

4º-ECB3.4.1 - Comprende os termos 
fundamentais e describe o 
funcionamento das contas na operativa 
bancaria. 
 
Peso: 4% 
 

Describe as 
características 
fundamentais das 
contas bancarias 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL 
CMCT 

EC-B3.4 

4º-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. 
 
Peso: 3% 
 

Recoñece 
cláusulas de 
contratos e a 
importancia das 
mesmas. 
Recoñece 
cláusulas de 
contratos e a 
importancia das 
mesmas. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL 
CAA CD 

EC-B3.4 

4º-ECB3.4.3 - Recoñece a capacidade 
de negociación coas entidades 
financeiras e analiza os procedementos 
de reclamación ante estas. 
 
Peso: 1% 
 

Analiza a 
capacidade de 
negociación e 
reclamación coas 
entidades 
financeiras. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Actividade na 
aula virtual 

CAA CD 

EC-B3.4 

4º-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. 
 
Peso: 3% 
 

Coñece o 
funcionamento 
das tarxetas 
bancarias. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL CD 
CMCT 

EC-B3.5 

4º-ECB3.5.1 - Identifica, describe e 
clasifica os tipos de seguros segundo os 
riscos ou as situacións adversas nas 
etapas da vida. 
 
Peso: 1% 
 

Clasifica e coñece 
as principais 
características dos 
seguros segundo 
o risco. 

 X  

PROCEDEMENTOS:Observacion 
 

INSTRUMENTOS:Actividade 
proposta na aula virtual 

CCL 
CAA 
CMCT 

Bloque 4: Economía e ingresos e gastos do Estado 

EC-B4.1 

4º-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. 
 
Peso: 3% 
 

Diferenza ingresos 
e gastos e a súa 
relción cos OXE. 
Diferenza ingresos 
e gastos e a súa 
relación cos OXE 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Vídeo, audio ou 
lectura 
relacionada. 

Texto de actualidade. 

CMCT 
CSC 

EC-B4.1 

4º-ECB4.1.2 - Analiza e interpreta datos 
e gráficos de contido económico 
relacionados cos ingresos e os gastos 
do Estado. 
 
Peso: 3% 
 

Traballa 
adecuadamente 
cos datos e 
gráficos propostos 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva., 
exercicios na clase 

CD 
CMCT 

EC-B4.1 

4º-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. 
 

Diferencia os 
ciclos económicos 
e os 
seus efectos no 
tempo. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: exercicios na 
clase. 

CMCT 
CSC 
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Peso: 3% 
 

EC-B4.1 

4º-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. 
 
Peso: 1% 
 

Interpreta un 
modelo sinxelo de 
OXE 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL 
CSC 

EC-B4.2 

4º-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. 
 
Peso: 3% 
 

Identifica a 
importancia e 
diferenza os 
conceptos de 
débeda pública e 
déficit público. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL 
CMCT 

EC-B4.3 

4º-ECB4.3.1 - Coñece e describe os 
efectos da desigualdade da renda e os 
instrumentos de redistribución desta. 
 
Peso: 3% 
 

Analiza os efectos 
da desigualdade 
da renda. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL 
CMCT 
CSC 

EC-B4.3 

4º-ECB4.3.2 - Interpreta gráficos 
representativos da distribución da renda 
 
Peso: 2% 
 

Analiza gráficos 
sobre a 
distribución da 
renda. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS:Exercicios na 
clase 

CAA CD 
CMCT 

Bloque 5: Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego 

EC-B5.1 

4º-ECB5.1.1 - Describe as causas da 
inflación e valora as súas principais 
repercusións económicas e sociais. 
 
Peso: 3% 
 

Identifica as 
causas de 
inflación. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL 
CSC 

EC-B5.1 

4º-ECB5.1.2 - Explica o funcionamento 
dos tipos de interese e as 
consecuencias da súa variación para a 
marcha da economía. 
 
Peso: 3% 
 

Coñece o 
significado do tipo 
de 
interese. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL 
CMCT 
CSC 

EC-B5.1 

4º-ECB5.1.3 - Valora e interpreta datos 
e gráficos de contido económico 
relacionados cos tipos de xuro, inflación 
e desemprego. 
 
Peso: 2% 
 

Analiza datos e 
gráficos 
relacionados cos 
tipos de xuro, 
inflación e 
desemprego. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Exercicios de 
clase. 

CD 
CMCT 

EC-B5.2 

4º-ECB5.2.1 - Describe as causas do 
desemprego e valora as súas principais 
repercusións económicas e sociais. 
 
Peso: 2% 
 

Coñece as causas 
do desemprego e 
as 
súas repercusións 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL 
CMCT 
CSC 

EC-B5.2 

4º-ECB5.2.2 - Analiza os datos de 
desemprego en España e as políticas 
contra o desemprego. 
 
Peso: 1% 
 

Indica 
consecuencias 
dos datos de 
desemprego. 
Indica 
consecuencias 
dos datos de 
desemprego. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Vídeo, audio ou 
lectura 
relacionada. 
Texto de actualidade 

CD CSC 

EC-B5.2 4º-ECB5.2.3 - Investiga e recoñece Identifica e analiza   X PROCEDEMENTOS: Observación CAA CD 
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vieiros e tendencias de emprego 
 
Peso: 1% 
 

tendencias de 
emprego. 

sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

Bloque 6: Economía internacional 

EC-B6.1 

4º-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. 
 
Peso: 1% 
 

Coñece o 
concepto de 
globalización e 
tipos da mesma. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CAA 
CSC 

EC-B6.1 

4º-ECB6.1.2 - Explica as razóns que 
xustifican o intercambio económico entre 
países e que inflúen nel. 
 
Peso: 2% 
 

Identifica aspectos 
a favor e en contra 
do intercambio 
económico entre 
países. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiv, 
traballo cooperativo. 

CCL 
CSC 

EC-B6.1 

4º-ECB6.1.3 - Analiza e presenta 
acontecementos económicos 
contemporáneos no contexto da 
globalización e o comercio internacional. 
 
Peso: 1% 
 

Identifica 
acontecementos 
actuais no 
contexto da 
globalización 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: : Vídeo, audio ou 
lectura 
relacionada. 
Texto de actualidade 

CAA CD 
CSC 

EC-B6.1 

4º-ECB6.1.4 - Recoñece e enumera 
vantaxes e inconvenientes do proceso 
de integración económica e monetaria 
da Unión Europea. 
 
Peso: 3% 
 

Identifica as 
vantaxes e 
inconvenientes do 
proceso de 
integración da UE. 
Identifica as 
vantaxes e 
inconvenientes do 
proceso de 
integración da UE. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Vídeo, 
audio ou lectura 
relacionada. 

 
Texto de actualidade. 

CCL CD 
CSC 

EC-B6.1 

4º-ECB6.1.5 - Reflexiona sobre os 
problemas ambientais e a súa relación 
co impacto económico internacional, e 
analiza as posibilidades dun 
desenvolvemento sustentable. 
 
Peso: 2% 
 

Coñece e analiza 
o concepto de 
desenvolvementos 
sustentable. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS:. Vídeo, audio ou 
lectura relacionada. 
 
Texto de actualidade. 

CAA 
CSC 

 
 
CONTIDOS: 

 
 

Contidos 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 

B1.1. Economía como ciencia: actividade económica e sociedade. 
B1.2. Principios na toma de decisións económicas. 
B1.3. Escaseza, elección e asignación de recursos. Custo de oportunidade. 

B1.4. O método na economía: modelos económicos. 
B1.5. Fronteira de posibilidades de produción. 
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Contidos 

B1.6. As relacións económicas básicas e a súa representación. 
 
 
 
 
 

Bloque 2. Economía e empresa 

B2.1. A empresa e o/a empresario/a. 
B2.2. Elementos, funcións e obxectivos da empresa. 
B2.3. Clases de empresas. 
B2.4. Formas xurídicas da empresa. 

B2.5. Proceso produtivo e factores produtivos. 
B2.6. Sectores da actividade económica. 

B2.7. Fontes de financiamento das empresas. Novas formas de financiamento. 

B2.8. Ingresos e custos da empresa: clasificación. 
B2.9. Resultados da empresa. 

B2.10. Obrigas fiscais das empresas. 

Bloque 3. Economía persoal 

B3.1. Orzamento persoal. Control de ingresos e gastos. 
B3.2. Xestión do orzamento. Obxectivos e prioridades. 

B3.3. Planificación económico-financeira: necesidades económicas nas etapas da vida. 

B3.4. Aforro e endebedamento. Os plans de pensións. 
B3.5. Risco e diversificación. 

B3.6. O diñeiro. 
B3.7. Contratos financeiros: contas e tarxetas de débito e crédito. 
B3.8. Relacións no mercado financeiro: información e negociación. 
B3.9. Implicacións dos contratos financeiros. Dereitos e responsabilidades dos/das consumidores/as no mercado financeiro. 

B3.10. O seguro como medio para a cobertura de riscos. Tipoloxía de seguros. 

Bloque 4. Economía e ingresos e gastos do Estado 

B4.1. Orzamentos públicos: ingresos e gastos do Estado. 
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Contidos 

B4.2. A débeda pública e o déficit público. 

B4.3. Desigualdades económicas e distribución da renda. 
 
 
 
 
 

Bloque 5. Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego 

B5.1. Tipos de xuro. 
B5.2. Inflación. 
B5.3. Consecuencias dos cambios nos tipos de xuro e inflación. 
B5.4. Desemprego: clasificación e consecuencias. 

B5.5. Causas do desemprego e políticas contra o desemprego. O desemprego en Galicia. 
B5.6. Perspectivas da ocupación. 

Bloque 6. Economía internacional 

B6.1. Globalización económica. 
B6.2. Comercio internacional. 
B6.3. Integración económica e monetaria europea. 
B6.4. Economía e ambiente: sustentabilidade. 

 
 
 
 
 
2.5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 
 
O tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao nivel competencial 
inicial do alumnado, partindo cando cumpra de aprendizaxes máis simples, 
respectando ritmos e estilos de aprendizaxe que teñan en conta a atención á 
diversidade. Pártese do nivel de desenvolvemento do alumno, nos seus 
distintos aspectos, para construír, a partir de aí, outras aprendizaxes que 
favorezan e melloren este nivel de desenvolvemento.  
 
A adopción das competencias craves como finalidades formativas da etapa 
leva a un modelo de aprendizaxe activo. 
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Polo tanto sendo conscientes de que os alumnos que forman o grupo de clase, 
xeralmente, teñen diferentes motivacións, capacidades, ambiente social, etc, 
unido ao feito de que como docentes temos como meta a formación integral do 
alumno, formándoo en todas as súas capacidades, non soamente as 
cognitivas, utilizaranse ao longo do curso diversos modelos metodolóxicos: 
 
Modelo expositivo: presentando o tema estruturado loxicamente para 
transmitir os coñecementos ao alumno e permitir que o alumno comprenda e 
sistematice os coñecementos especificativos da unidade didáctica. 
 
Colaborativo: fomentando a participación dos alumnos durante a presentación  
do tema, na maior medida posible. 
 
Análise de casos ou exercicios prácticos co obxectivo de fixar os conceptos e 
interpretar noticias económicas ( uso fundamental de períodicos, Internet) Os 
alumnos realizarán exercicios na aula e tamén na casa. 
Realizaranse ademais debates,  tarefas diversas. 
 
 O profesor/profesora propoñerá ao longo das distintas avaliacións diversos 
traballo que versarán sobre os diversas materias dadas, sobre na actividades 
económicas galegas; sobre a evolución da crise económica e a súa incidencia 
especialmente en Galicia, se ben os temas poderán variar en función da 
realidade económica que se impoña ao longo do curso. Promoveranse 
actividades próximas aos intereses dos alumnos, realización dunha choiva de 
ideas para fomentar a participación, a creatividade e o traballo en equipo, 
faranse debates en grupos e individuais. 
 
Estas metodoloxías favorecerán o traballo individual unhas veces e outras o 
traballo en grupo, traballo corporativo, o pensamento autónomo, crítico e 
rigoroso, así como o uso de técnicas e hábitos de investigación.  
 
 
 
 
 
 
2.6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

• A profesora para impartir esta asignatura utilizará básicamente, entre 
outros, os  manuais de texto: 
    Economía 4º ESO. Editorial S.M. 
    Economía 4ºESO. Editorial Mc Graw Hill 
    Economía 4º ESO. Editorial. Saber Facer. Santillana 
    Economía 4º ESO. Editorial. Edelvives 

• Prensa: xerall y específica (Expansión, Cinco Días, El Economista etc) 
•  Videos didácticos dispoñibles en plataformas educativas ás que ten 

acceso o centro. 
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• Curso “Finanzas para todos” en colaboración coa C.N.M.V. e o Banco de 
España 

• Páxinas web:  www.econolandia.es 
            www.eumed.ne 
            www.ecobachillerato.com 

 
•  Revista mensual “Emprendedores”. 

 
 

 
2.7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO 
 

A avaliación será continua, o que require a asistencia regular do alumnado ás 
clases e as demais actividades programadas. 

A avaliación da presente materia non se centrará exclusivamente nas 
cualificacións obtidas nas probas de control e exames (PE: probas específicas), 
senon que se valorará a participación do alumno/a na clase, traballos, 
actividades e exercicios realizados ao longo das distintas unidades, 
valorándose o traballo en clase de forma continuada (PA: producción do 
alumno). 

Os alumnos/as deberán levar ao longo do curso un caderno, no que recollan os 
apuntes, traballos, actividades e exercicios correspondentes a cada avaliación. 
A elaboración do caderno é obrigatoria e presentarase a solicitude da profesora 
en cada avaliación. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

- A realización regular do traballo de clase:  (Atención, esforzo, tarefas 
realizadas, participación, educación, caderno..) suporá un 10% da nota de 
avaliación (PA). 

-traballos individuais: (traballos propostos polo profesor) supora un 10% da 
nota da avaliacion (PA). 

- Os traballos propostos durante o curso terán que ser entregados nas datas 
sinaladas, de non ser así, non serán recollidos, polo que non serán 
cualificados. 

- As probas escritas realizadas suporán un 80% da nota da avaliación (PE). 

http://www.econolandia.es/
http://www.eumed.ne/
http://www.ecobachillerato.com/
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A cualificación farase en base a 3 avaliacións, tendo a terceira a consideración 
de final. De cara á cualificación do alumno seguirase o principio de avaliación 
continua, en virtude do cal en cada avaliación poderanse incorporar os contidos 
das precedentes. A nota mínima para facer media será de 3 puntos. 

As probas escritas poderán ser diferenciadas para atender as necesidades 
individuais, a súa evolución académica e mesmo a  outras razóns (espazo, 
tempo,...) 

Os alumnos promocionarán na convocatoria ordinaria sempre que teñan 
unha nota igual ou superior a 5 sobre un total de 10 puntos, como resultado da 
media das avaliacións aprobadas. No caso de que unicamente supere a 
avaliación final a cualificación será de 5. 

Na convocatoria extraordinaria  os alumnos terán que facer unha proba 
escrita na que se dará prioridade a aquelas cuestións que permitan valorar a 
adquisición das competencias clave. Promocionarán, neste caso, sempre que 
teñan unha nota igual ou superior a 5 sobre un total de 10 puntos.  

Poderá darse o caso da obrigatoriedade da presentación dalgún traballo, no 
caso de non facelo ao longo do curso. 

 

 
 
2.8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO 
E Á PRÁCTICA DOCENTE 
 
Nesta fase inicial elaborarase unha táboa na que figurarán tres columnas: 
Os EA, a temporalización prevista por avaliación e a temporalización real. 
 

Temporalización Prevista y Real 
BLOQUE 1: Ideas económicas básicas 

Temporalización prevista Temporalización 
prevista 

Temporalización 
real 

4º-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. 

1ª 

 

4º-ECB1.1.2 - Distingue formas de analizar e 
resolver problemas económicos, e identifica as 
súas vantaxes, os seus inconvenientes e as súas 
limitacións. 

1ª  
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4º-ECB1.2.1 - Comprende e utiliza correctamente 
termos da área da economía. 

1ª  

4º-ECB1.2.2 - Diferencia entre economía positiva e 
economía normativa. 

1ª  

4º-ECB1.2.3 - Representa e analiza graficamente 
o custo de oportunidade mediante a fronteira de 
posibilidades de produción. 

1ª  

4º-ECB1.3.1 - Representa as relacións que se 
establecen entre as economías domésticas e as 
empresas. 

1ª  

4º-ECB1.3.2 - Aplica razoamentos básicos para 
interpretar problemas económicos provenientes 
das relacións económicas do seu contorno. 

1ª  

BLOQUE 2: Economía e empresa 
Temporalización prevista Temporalización 

prevista 
Temporalización 

real 
4º-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. 

1ª  

4º-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. 

1ª  

4º-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. 

1ª  

4º-ECB2.2.1 - Analiza os tipos de factores 
produtivos e as relacións entre produtividade, 
eficiencia e tecnoloxía. 

1ª  

4º-ECB2.2.2 - Identifica os sectores económicos, 
así como os seus retos e as súas oportunidades. 

1ª  

4º-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. 

1ª  

4º-ECB2.4.1 - Distingue os ingresos e os custos 
dunha empresa, calcula o seu beneficio ou a súa 
perda, aplicando razoamentos matemáticos, e 
interpreta os resultados 

1ª  

4º-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. 

1ª  

4º-ECB2.5.2 - Valora a achega que para a riqueza 
nacional supón a carga impositiva que soportan as 
empresas. 

2ª  

BLOQUE 3: Economía persoal 
Temporalización prevista Temporalización 

prevista 
Temporalización 

real 



61 
 

 
 
 

4º-ECB3.1.1 - Elabora un orzamento ou plan 
financeiro persoal, identificando os ingresos e os 
gastos integrantes, e realiza o seu seguimento. 

2ª  

4º-ECB3.1.2 - Utiliza ferramentas informáticas na 
preparación e desenvolvemento dun orzamento ou 
plan financeiro personalizado. 

2ª  

4º-ECB3.1.3 - Manexa gráficos de análise que 
permiten comparar unha realidade personalizada 
coas previsións establecidas. 

2ª  

4º-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 

2ª  

4º-ECB3.3.1 - Recoñece e explica a relevancia do 
aforro e do control do gasto. 

2ª  

4º-ECB3.3.2 - Analiza as vantaxes e 
inconvenientes do endebedamento, valorando o 
risco e seleccionando a decisión máis axeitada 
para cada momento. 

2ª  

4º-ECB3.4.1 - Comprende os termos fundamentais 
e describe o funcionamento das contas na 
operativa bancaria. 

2ª  

4º-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. 

2ª  

4º-ECB3.4.3 - Recoñece a capacidade de 
negociación coas entidades financeiras e analiza 
os procedementos de reclamación ante estas. 

2ª  

4º-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. 

2ª  

4º-ECB3.5.1 - Identifica, describe e clasifica os 
tipos de seguros segundo os riscos ou as 
situacións adversas nas etapas da vida. 

2ª  

BLOQUE 4: Economía e ingresos e gastos do Estado 
Temporalización prevista 2ª Temporalización 

real 
4º-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. 

2ª  

4º-ECB4.1.2 - Analiza e interpreta datos e gráficos 
de contido económico relacionados cos ingresos e 
os gastos do Estado. 

2ª  

4º-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. 

3ª  

4º-ECB4.1.4 - Describe o contido dos orzamentos 
públicos e argumenta a necesidade de prever os 

3ª  
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ingresos e os gastos, e controlar a súa execución. 
4º-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. 

3ª  

4º-ECB4.3.1 - Coñece e describe os efectos da 
desigualdade da renda e os instrumentos de 
redistribución desta. 

3ª  

4º-ECB4.3.2 - Interpreta gráficos representativos 
da distribución da renda 

3ª  

BLOQUE 5: Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego 
Temporalización prevista Temporalización 

prevista 
Temporalización 

real 

4º-ECB5.1.1 - Describe as causas da inflación e 
valora as súas principais repercusións económicas 
e sociais. 

3ª  

4º-ECB5.1.2 - Explica o funcionamento dos tipos 
de interese e as consecuencias da súa variación 
para a marcha da economía. 

3ª  

4º-ECB5.1.3 - Valora e interpreta datos e gráficos 
de contido económico relacionados cos tipos de 
xuro, inflación e desemprego. 

3ª  

4º-ECB5.2.1 - Describe as causas do desemprego 
e valora as súas principais repercusións 
económicas e sociais. 

3ª  

4º-ECB5.2.2 - Analiza os datos de desemprego en 
España e as políticas contra o desemprego. 

3ª  

4º-ECB5.2.3 - Investiga e recoñece vieiros e 
tendencias de emprego 

3ª  

BLOQUE 6: : Economía internacional 
Temporalización prevista Temporalización 

prevista 
Temporalización 

real 

4º-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. 

3ª  

4º-ECB6.1.2 - Explica as razóns que xustifican o 
intercambio económico entre países e que inflúen 
nel. 

3ª  

4º-ECB6.1.3 - Analiza e presenta acontecementos 
económicos contemporáneos no contexto da 
globalización e o comercio internacional. 

3ª  

4º-ECB6.1.4 - Recoñece e enumera vantaxes e 
inconvenientes do proceso de integración 
económica e monetaria da Unión Europea. 

3ª  

4º-ECB6.1.5 - Reflexiona sobre os problemas 
ambientais e a súa relación co impacto económico 
internacional, e analiza as posibilidades dun 
desenvolvemento sustentable. 

3ª  
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2.9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, 
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 
 
Non procede en 4º eso 
 
 
2.10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 
ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 
DETERMINADAS MATERIAS 
 
Non é de aplicación 
 
 
2.11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 
COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS 
SEUS RESULTADOS 
 
A AVALIACIÓN INICIAL de coñecementos previos  se realizará mediante proba 
escrita,ademais da observación directa do desenvolvemento das actividades 
propostas ao efecto, como o profesor coñecerá o nivel destes coñecementos 
previos. 
 
 
2.12. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
Sendo conscentes de que os alumnos que forman o grupo clase son distintos 
nas súas motivacións, capacidades, ambiente social, etc., unido ao feito de que 
como docentes temos como meta a formación integral do alumno, formándoo 
en todas as súas capacidades, non soamente nas cognitivas, o profesor/a  
deberá atender esas diferenzas. Por iso, seguiranse as seguintes pautas: 
 
- Emprego de metodoloxías didácticas diversas, como recurso que se pode 
introducir nas formas de enfocar ou presentar determinados contidos ou 
actividades como consecuencia dos distintos graos de coñecementos previos 
detectados nos alumnos. 
- Proposta de actividades diferenciadas e variadas, que se adaptarán ás 
motivacións, intereses e necesidades que presenten os alumnos. Tratándose 
de alumnos que manifesten algunha dificultade para traballar determinados 
contidos, axustaranse o grao de complexidade da actividade e os 
requerimentos da tarefa, ás súas posibilidades, ademais de ter plantexadas 
actividades de reforzo para estas situacións. 
-  Materiais didácticos diversos. O emprego de  materiais curriculares   e  
recursos didácticos variados permitirá unha mellor adaptación aos diferentes 
tipos de capacidades, intereses e motivacións dos alumnos. Tamén se poderán 
secuenciar os recursos materiais segundo o grado de dificultade, utiizando en 
cada caso aqueles que resposten mellor ás necesidades concretas de cada 
alumno. 
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- Agrupamentos flexibles e ritmos distintos. Na medida en que se promova o 
traballo en equipo, farase máis doado a interacción entre os alumnos. Ademais, 
ao subdividir o grupo de alumnos en grupos homoxéneos, resultará máis 
sinxelo axeitar a axuda pedagóxica ás súas necesidades específicas.   
 
 
2.13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 
6. Educación cívica. As competencias sociais e cívicas son na práctica 

competencias do Departamento Economía, a materia contribúe nun 51% 
á adquisición da competencia social e civica, á formación de cidadáns 
responsables, conscientes dos seus dereitos e das súas obrigas 
(impostos, medioambiente, organizacións económicas, 
desenvolvemento sostenible, etc). 

7. Compresión de lectura, a expresión oral e escrita son elementos 
presentes en todos os cursos (traballos escitos, exposicións, uso da 
prensa...). 

8. Traballo con tecnoloxías da información e da comunicación. de xeito 
habitual traballamos a busca e selección de información a través de 
Internet para cumprimentar información, busca de datos, realización de 
traballos, etc. Os alumnos deben ser capaces de realizar a búsqueda de 
información através das nuevas tecnoloxías para transformarla en 
coñecemento. 

9. Animar ao emprendemento é un elemento transversal especialmente 
significativo  

10. O desenvolvemento sustentable e o medio son elementos que están 
presentes na materia de economía (enerxías alternativas...). 

 
 

2.14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 
- Non estan previstas neste curso. 
 
 
 
2.15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓNDAS 
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

 
O departamento de Economía estableceu unha serie de pautas para a 
avaliación e seguimento da súa programación: 
 
A avaliación da programación require de instrumentos que permitan recoller 
información sobre o grado de posta en práctica da mesma, o motivo polo cal 
poidera xurdir algunha desviación, consecución de obxectivos, interese e 
participación do alumnado, melloras que se poidan introducir, etc. para  poder 
modificala, de tal xeito que se chegue a optimizar o máximo posible. 
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A través da análise mensual dos contidos desenvolvidos e os 
requerimentos do alumnado na aula, poderán e deberán producirse 
modificacións na programación, para así incidir nos problemas e 
carencias detectadas. Estas modificacións ou propostas de mellora serán 
tidas en conta nas actas do departamento, por avaliación e na memoria 
final do curso. 
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3.1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN  
 
A Resolución do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, xunto co Decreto 86/2015, do 
25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, constitúen o 
marco lexislativo de referencia para a programación da materia de Economía 
de 1º de Bacharelato. Remitímonos a esa normativa en todo o non 
expresamente mencionado nesta programación. 
 
 
Introdución 
 
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 interrelación, 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 Economía de 1º de bacharelato emprega un esquema mixto de 
presentación, herdado  de  deseños  curriculares  anteriores  e  baseado  
principalmente  na  análise  da economía como ciencia, do papel dos axentes 
económicos e do funcionamento das principais institucións económicas e os 
seus elementos. Estrutúrase en sete bloques: no primeiro abórdase a o 
principal problema orixe da ciencia económica, a economía e a escaseza, 
continuando coa organización da actividade económica para estudar a 
estrutura dos sistemas económicos; nun segundo bloque ("A actividade 
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produtiva") descríbese a produción como principal actividade económica; no 
terceiro ("O mercado e o sistema de prezos") repásase a principal institución na 
fixación de prezos e asignación de recursos; o seguinte bloque ("A 
macroeconomía") céntrase na medición da actividade económica e no estudo 
do mercado de traballo; no quinto ("Aspectos financeiros da economía") faise 
un repaso da vertente financeira da actividade económica; o sexto ("O contexto 
internacional da economía") aborda a análise do sector exterior e dos 
fenómenos de integración económica e globalización; e, finalmente, no bloque 
titulado "Desequilibrios económicos e o papel do Estado na económica", 
reflexiónase sobre o carácter cíclico da actividade económica e o papel do 
Estado para mitigar e corrixir os desequilibrios xurdidos do funcionamento 
económico. 
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. 
 
 
 
 
Contextualización 
O centro IES de Vilalonga, como se recolle no PEC, é un centro situado nunha 
zona rural da parroquia de Vilalonga, concello de Sanxenxo, que ten como 
actividades económicas fundamentais a vitivinícola e a de servizos, centrada 
no turismo. 
O numero de alumnos estaría en torno ós 650 cun claustro de 74 profesores. A 
procedencia destes alumnos é maioritariamente dos centros adscritos de 
Primaria en 1º da ESO, e en 1º de Bacharelato os do centro súmanse os 
procedentes do IES de Sanxenxo, do IES de Meaño e do centro concertado 
Abrente. Nos Ciclos a procedencia é tanto do propio centro como de diferentes 
lugares. 
 
A carga lectiva correspondente a Economía de 1º de Bacharelato no presente 
curso é de 4 horas lectivas semanais, impartidas a dous grupos formado por 15 
e 26 alumnos respectivamente. 
 
 
 
3.2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE. CONCRECIÓN QUE RECOLLE A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAXE AVALIABLES QUE FORMAN PARTE DOS PERFIS DE 
COMPETENCIAS  
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O Decreto 86/2015 de xuño, polo que se establece o currículo de 
Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia, define as competencias como as capacidades para 
aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa 
educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades e a 
resolución eficaz de problemas complexos e  expón as seguintes 
competencias clave  :  
 

• Comunicación lingüística (CCL).  
• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCCT).  
• Competencia dixital (CD).  
• Aprender a aprender (CAA).  
• Competencias sociais e cívicas (CSC).  
• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  
• Conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 
 
 
CONCRECIÓN DE CADA ESTÁNDAR CAS COMPETENCIA CLAVE                                                                                       
CURSO:  ECONOMÍA 1º BACHARELATO 

  CCL CMCCT CD CSC CAA CSIEE CCEC 

BLOQUE 1. ECONOMÍA E 
ESCASEZA 

       

ECB1.1.1. Recoñece a escaseza e a 
correspondente necesidade de elixir 
entre decisións alternativas, como 
problema máis determinante para 
afrontar en todo sistema económico 

 X   X    

 ECB1.2.1. Analiza as respostas ás 
preguntas clave sobre a organización 
dos principais sistemas económicos. 

  X X X     

 ECB1.2.2. Relaciona, para a súa 
interpretación, os cambios máis 
recentes no escenario económico 
mundial coas circunstancias técnicas, 
económicas, sociais e políticas que os 
explican, a partir de casos concretos 
de análise. 

   X X X    

ECB1.2.3. Compara sistemas 
económicos, utilizando exemplos 
actuais do ámbito internacional 

   X X X    

ECB1.3.1. Distingue as proposicións 
económicas positivas das proposicións 
económicasnormativas. 

  X   X    

ECB1.3.2. Interpreta os modelos de 
representación da realidade 
económica, e emprega os termos e a 
metodoloxía apropiados para analizar 
problemas económicos concretos. 

X X X      

 Estandares de aprendizaxe CCL CMCCT CD CSC CAA CSIEE CCEC 
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BLOQUE 2 ACTIVIDADE 
PRODUTIVA 

       

ECB2.1.1. Expresa unha visión integral 
do funcionamento do sistema produtivo 
partindo do estudo da empresa e a súa 
participación en sectores económicos, 
así como a súa conexión e 
interdependencia. 

X   X X    

ECB2.2.1. Relaciona o proceso de 
división técnica do traballo coa 
interdependencia económica nun 
contexto global. 

 X  X     

 ECB2.2.2. Clasifica e define os 
factores produtivos, e describe as 
relacións entre produtividade,eficiencia 
e tecnoloxía. 

X X      

ECB2.3.1. Analiza para explicar as 
repercusións da actividade das 
empresas, tanto nun ámbitopróximo 
coma nun ámbito internacional. 

X     X  

ECB2.4.1. Distingue e interpreta os 
obxectivos e as funcións das 
empresas. 

    X X  

ECB2.4.2. Explica a función creadora 
de utilidade dos bens das empresas   

X  X     

 ECB2.5.1. Determina e interpreta a 
eficiencia técnica e económica a partir 
dos casos formulados. 

 X X     

ECB2.6.1. Calcula, clasifica e utiliza 
diversos tipos de custos, fixos e 
variables, totais, medios e marxinais, e 
representa e interpreta gráficos de 
custos. 

 X X     

ECB2.6.2. Calcula, analiza e interpreta 
os beneficios dunha empresa a partir 
de supostos de ingresos e custos dun 
período. 

 X X     

ECB2.7.1. Representa e interpreta 
gráficos de produción total, media e 
marxinal, partir de supostos dados 

 X X     

BLOQUE 3 . O MERCADO E O 
SISTEMA DE PREZOS 

       

ECB3.1.1. Representa graficamente os 
efectos das variacións das variables no 
funcionamento dos mercados. 

 X X     

 Estandares de aprendizaxe CCL CMCCT CD CSC CAA CSIEE CCEC 

ECB3.1.2. Define e expresa 
matemáticamente as variables que 
determinan a oferta e a demanda. 

X X      

ECB3.1.3. Analiza as elasticidades de 
demanda e de oferta, interpretando os 
cambios en prezose cantidades, así 
como os seus efectos sobre os 
ingresos totais. 

 X X     

ECB3.2.1. Analiza e compara o 
funcionamento dos tipos de mercados, 
e explica as súas diferenzas. 

X X      
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ECB3.2.2. Aplica a análise dos tipos de 
mercados a casos reais identificados a 
partir da observación do ámbito máis 
inmediato. 

   X X   

ECB3.2.3. Valora de forma crítica os 
efectos que se derivan sobre os 
axentes intervenientes nos diversos 
mercados. 

   X    

BLOQUE 4. A MACROECONOMÍA        

ECB4.1.1. Mide, interpreta e expresa 
as principais magnitudes 
macroeconómicas como indicadores 
da situación económica dun país. 

X X X X    

ECB4.1.2. Relaciona as principais 
macromagnitudes e utilízaas para 
establecer comparacións con carácter 
global. 

   X X   

ECB4.1.3. Analiza de forma crítica os 
indicadores estudados e valora o seu 
impacto, os seus efectos e as súas 
limitacións para medir a calidade de 
vida. 

   X    

ECB4.2.1. Utiliza e interpreta a 
información contida en táboas e 
gráficos de variables 
macroeconómicas e a súa evolución 
no tempo. 

 X X     

ECB4.2.2. Considera investigacións e 
publicacións económicas de referencia 
como fonte dedatos específicos, e 
recoñece os métodos de estudo 
utilizados por economistas. 

  X  X   

ECB4.2.3. Opera con variables 
económicas mediante aplicacións 
informáticas, analízaas e interprétaas, 
e presenta as súas valoracións de 
carácter persoal. 

 X X     

 Estandares de aprendizaxe CCL CMCCT CD CSC CAA CSIEE CCEC 

ECB4.3.1. Examina e interpreta datos 
e gráficos de contido económico 
relacionados co mercado de traballo 

 X X     

ECB4.3.2. Valora a relación da 
educación e a formación coas 
probabilidades de obter un emprego e 
mellores salarios. 

   X X   

ECB4.3.3. Investiga e recoñece vieiros 
de ocupación e tendencias de 
emprego. 

  X  X   

ECB4.4.1. Analiza os datos de inflación 
e de- semprego en España e as 
alternativas para loitar contra o 
desemprego e a inflación. 

  X   X  

BLOQUE 5. ASPECTOS 
FINANCEIROS DA ECONOMÍA 

       

ECB5.1.1. Analiza e explica o 
funcionamento do diñeiro e do sistema 
financeiro nunha economía. 

X X X X    
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ECB5.2.1. Recoñece as causas da 
inflación e alora as súas repercusións 
económicas e sociais. 

  X X    

ECB5.3.1. Valora o papel do sistema 
financiero como elemento canalizador 
do aforro ao investimento, e identifica 
os produtos e os mercados que o 
compoñen. 

  X X X   

ECB5.4.1. Razoa de forma crítica, en 
contextos reais, sobre as accións de 
política monetaria e o seu impacto 
económico e social. 

 X  X X   

ECB5.5.1. Identifica os obxectivos e a 
finalidade do Banco Central Europeo, e 
razoa sobre o seu papel e o seu 
funcionamento. 

 X X X    

ECB5.5.2. Describe os efectos das 
variacións dos tipos de xuro na 
economía. 

X X      

BLOQUE 6. O CONTEXTO 
INTERNACIONAL DA ECONOMÍA 

       

ECB6.1.1. Identifica e describe os 
fluxos comerciais internacionais. 

X X  X    

ECB6.2.1. Explica o proceso de 
cooperación e integración económica 
producido na Unión Europea, e 
reflexiona para valorar as repercusións 
e as implicacións para España nun 
contexto global. 

X   X    

 Estandares de aprendizaxe CCL CMCCT CD CSC CAA CSIEE CCEC 

ECB6.3.1. Expresa as razóns que 
xustifican o ntercambio económico 
entre países. 

X   X    

ECB6.3.2. Describe as implicacións e 
os efectos de globallización económica 
nos países e reflexiona sobre a 
necesidade da súa regulación e da súa 
coordinación. 

 X X X X   

BLOQUE 7. DESEQUILIBRIOS 
ECONÓMICOS E  O PAPEL DO 
ESTADO NA ECONOMÍA 

       

ECB7.1.1. Identifica e analiza os 
factores e as riables que inflúen no 
crecemento económico, no 
desenvolvemento e na redistribución 
da renda. 

 X X X    

ECB7.1.2. Diferencia os conceptos de 
crecemento e desenvolvemento 

X X      

ECB7.1.3. Recoñece e explica as 
consecuencias do crecemento sobre a 
repartición da riqueza, sobre o 
ambiente e sobre a calidade de vida. 

X   X    

ECB7.1.4. Analiza de forma práctica os 
modelos de desenvolvemento dos 
países emerxentes e as oportunidades 
que teñen os países en vías de 
desenvolvemento para crecer e 
progresar. 

  X X X   
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ECB7.1.5. Reflexiona sobre os 
problemas ambientais e a súa relación 
co impacto económico internacional 
analizando as posibilidades  dun 
desenvolvemento sustentable. 

 X  X    

ECB7.1.6. Desenvolve actitudes 
positivas en relación co ambiente e 
valora a consideración da protección 
do ambiente na toma de decisións 
económicas. 

   X X   

ECB7.1.7. Identifica os bens 
ambientais como factor de produción 
escaso, que proporciona  inputs e 
recolle refugallos e residuos, o que su 
pón valorar os custos asociados. 

 X  X    

Estandares de aprendizaxe CCL CMCCT CD CSC CAA CSIEE CCEC 

ECB7.1.8. Recoñece a evolución 
cíclica da actividade económica, 
describe as fases, as representa 
graficamente e considera as súas 
consecuencias sociais. 

 X  X    

ECB7.2.1. Distingue e explica as 
funcións do Estado: fiscais, 
estabilizadoras, redistributivas, 
reguladoras e provedoras de bens e 
servizos públicos.  

X X      

ECB7.2.2. Identifica os principais fallos 
do mercado, as súas causas e os seus 
efectos para os axentes-que 
interveñen na economía, e as  opcións 
de actuación por parte do Estado 

 X X X    

ECB7.2.3. Clasifica e describe os 
elementos integrantes dos orzamentos 
públicos e argumenta a necesidade de 
prever os ingresos e os gastos, e 
controlar a súa execución. 
 

 X X  X   

Estándares de aprendizaxe avaliables 
TOTAL: 53 

16 32 27 28 17 3 0 

Relación coas competencias claves
 % 

30% 60% 51% 53% 32% 6% 0% 

 
A achega da materia de Economía ao desenvolvemento das competencias 
chave é moi salientable.No curso 1º da Bacharelato, a través da materia de 
Economía  se desenvolven as competencias, especialmente a competencia 
matemática e competencias básicas en ciencia  e tecnoloxía, a competencia 
dixital e as competencias sociais e cívicas, dada a importancia instrumental das 
devanditas ciencias en relación con contidos propios da materia de Economía.  
A través dos distintos  estándares de aprendizaxe que se imparten  na materia 
de Economia  desenvolveranse tamén as   competencias: aprender a aprender, 
competencia de comunicación lingüística, sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor.  
Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no 
currículo, deseñarase actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan 
ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha 
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competencia ao mesmo tempo. Para isto, aproveitaranse as posibilidades que 
ofrecen as metodoloxías de proxectos. 
Competencia en comunicación lingüística. 
 
ECB1.3.2. Interpreta os modelos de representación da realidade económica, e 
emprega os termos e a metodoloxía apropiados para analizar problemas 
económicos concretos. 
ECB2.1.1. Expresa unha visión integral do funcionamento do sistema produtivo 
partindo do estudo da empresa e a súa participación en sectores económicos, 
así como a súa conexión e interdependencia 
ECB2.2.2. Clasifica e define os factores produtivos, e describe as relacións 
entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 
ECB2.3.1. Analiza para explicar as repercusións da actividade das empresas, 
tanto nun ámbito próximo coma nun ámbito internacional. 
ECB2.4.2. Explica a función creadora de utilidade dos bens das empresas. 
ECB3.1.2. Define e expresa matematicamente as variables que determinan a 
oferta e a demanda. 
ECB3.2.1. Analiza e compara o funcionamento dos tipos de mercados, e 
explica as súas diferenzas. 
ECB4.1.1. Mide, interpreta e expresa as principais magnitudes 
macroeconómicas como indicadores da situación económica dun país. 
ECB5.1.1. Analiza e explica o funcionamento do diñeiro e do sistema financeiro 
nunha economía. 
ECB5.5.2. Describe os efectos das variacións dos tipos de xuro na economía. 
ECB6.1.1. Identifica e describe os fluxos comerciais internacionais. 
ECB6.2.1. Explica o proceso de cooperación e integración económica 
producido na Unión Europea, e reflexiona para valorar 
as repercusións e as implicacións para España nun contexto global. 
ECB6.3.1. Expresa as razóns que xustifican o intercambio económico entre 
países. 
ECB7.1.2. Diferencia os conceptos de crecemento e de desenvolvemento. 
ECB7.1.3. Recoñece e explica as consecuencias do crecemento sobre a 
repartición da riqueza, sobre o ambiente e sobre a calidade de vida. 
ECB7.2.1. Distingue e explica as funcións do Estado: fiscais, estabilizadoras, 
redistributivas, reguladoras e provedoras de bens e servizos públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
 
ECB1.1.1. Recoñece a escaseza e a correspondente necesidade de elixir entre 
decisións alternativas, como problema máis determinante para afrontar en todo 
sistema económico. 
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ECB1.2.1. Analiza as respostas ás preguntas clave sobre a organización dos 
principais sistemas económicos. 
ECB1.3.1. Distingue as proposicións económicas positivas das proposicións 
económicas normativas. 
ECB1.3.2. Interpreta os modelos de representación da realidade económica, e 
emprega os termos e a metodoloxía apropiados para analizar problemas 
económicos concretos. 
ECB2.2.1. Relaciona o proceso de división técnica do traballo coa 
interdependencia económica nun contexto global. 
ECB2.2.2. Clasifica e define os factores produtivos, e describe as relacións 
entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 
ECB2.5.1. Determina e interpreta a eficiencia técnica e económica a partir dos 
casos formulados. 
ECB2.6.1. Calcula, clasifica e utiliza diversos tipos de custos, fixos e variables, 
totais, medios e marxinais, e representa e interpreta gráficos de custos. 
ECB2.6.2. Calcula, analiza e interpreta os beneficios dunha empresa a partir de 
supostos de ingresos e custos dun período. 
ECB2.7.1. Representa e interpreta gráficos de produción total, media e 
marxinal, a partir de supostos dados. 
ECB3.1.1. Representa graficamente os efectos das variacións das variables no 
funcionamento dos mercados. 
ECB3.1.2. Define e expresa matematicamente as variables que determinan a 
oferta e a demanda. 
ECB3.1.3. Analiza as elasticidades de demanda e de oferta, interpretando os 
cambios en prezos e cantidades, así como os seus efectos sobre os ingresos 
totais. 
ECB3.2.1. Analiza e compara o funcionamento dos tipos de mercados, e 
explica as súas diferenzas. 
ECB4.1.1. Mide, interpreta e expresa as principais magnitudes 
macroeconómicas como indicadores da situación económicadun país. 
ECB4.2.1. Utiliza e interpreta a información contida en táboas e gráficos de 
variables macroeconómicas e a súa evolución no tempo. 
ECB4.2.3. Opera con variables económicas mediante aplicacións informáticas, 
analízaas e interprétaas, e presenta as súasvaloracións de carácter persoal. 
ECB4.3.1. Examina e interpreta datos e gráficos de contido económico 
relacionados co mercado de traballo. 
ECB5.1.1. Analiza e explica o funcionamento do diñeiro e do sistema financeiro 
nunha economía. 
ECB5.4.1. Razoa de forma crítica, en contextos reais, sobre as accións de 
política monetaria e o seu impacto económico e social. 
ECB5.5.1. Identifica os obxectivos e a finalidade do Banco Central Europeo, e 
razoa sobre o seu papel e o seu funcionamento. 
ECB5.5.2. Describe os efectos das variacións dos tipos de xuro na economía. 
ECB6.1.1. Identifica e describe os fluxos comerciais internacionais. 
ECB6.3.2. Describe as implicacións e os efectos da globalización económica 
nos países e reflexiona sobre a necesidade da súa regulación e da súa 
coordinación. 
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ECB7.1.1. Identifica e analiza os factores e as variables que inflúen no 
crecemento económico, no desenvolvemento e na redistribución da renda. 
ECB7.1.2. Diferencia os conceptos de crecemento e de desenvolvemento. 
ECB7.1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co 
impacto económico internacional analizando as posibilidades dun 
desenvolvemento sustentable. 
ECB7.1.7. Identifica os bens ambientais como factor de produción escaso, que 
proporciona inputs e recolle refugallos e residuos, o que supón valorar os 
custos asociados. 
ECB7.1.8. Recoñece a evolución cíclica da actividade económica, describe as 
fases, as representa graficamente e considera as súas consecuencias sociais. 
ECB7.2.1. Distingue e explica as funcións do Estado: fiscais, estabilizadoras, 
redistributivas, reguladoras e provedoras de bens e servizos públicos. 
ECB7.2.2. Identifica os principais fallos do mercado, as súas causas e os seus 
efectos para os axentes que interveñen na economía, e as opcións de 
actuación por parte do Estado. 
ECB7.2.3. Clasifica e describe os elementos integrantes dos orzamentos 
públicos e argumenta a necesidade de prever os ingresos e os gastos, e 
controlar a súa execución. 
 
 
 
Competencia dixital. 
 
ECB1.2.1. Analiza as respostas ás preguntas clave sobre a organización dos 
principais sistemas económicos. 
ECB1.2.2. Relaciona, para a súa interpretación, os cambios máis recentes no 
escenario económico mundial coas circunstancias técnicas, económicas, 
sociais e políticas que os explican, a partir de casos concretos de análise. 
ECB1.2.3. Compara sistemas económicos, utilizando exemplos actuais do 
ámbito internacional. 
ECB1.3.2. Interpreta os modelos de representación da realidade económica, e 
emprega os termos e a metodoloxía apropiados para analizar problemas 
económicos concretos. 
ECB2.4.2. Explica a función creadora de utilidade dos bens das empresas. 
ECB2.5.1. Determina e interpreta a eficiencia técnica e económica a partir dos 
casos formulados. 
ECB2.6.1. Calcula, clasifica e utiliza diversos tipos de custos, fixos e variables, 
totais, medios e marxinais, e representa e interpreta gráficos de custos. 
ECB2.6.2. Calcula, analiza e interpreta os beneficios dunha empresa a partir de 
supostos de ingresos e custos dun período. 
ECB2.7.1. Representa e interpreta gráficos de produción total, media e 
marxinal, a partir de supostos dados. 
ECB3.1.1. Representa graficamente os efectos das variacións das variables no 
funcionamento dos mercados. 
ECB3.1.3. Analiza as elasticidades de demanda e de oferta, interpretando os 
cambios en prezos e cantidades, así como os seus efectos sobre os ingresos 
totais. 
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ECB4.1.1. Mide, interpreta e expresa as principais magnitudes 
macroeconómicas como indicadores da situación económica dun país. 
ECB4.2.1. Utiliza e interpreta a información contida en táboas e gráficos de 
variables macroeconómicas e a súa evolución no tempo. 
ECB4.2.2. Considera investigacións e publicacións económicas de referencia 
como fonte de datos específicos, e recoñece os métodos de estudo utilizados 
por economistas. 
ECB4.2.3. Opera con variables económicas mediante aplicacións informáticas, 
analízaas e interprétaas, e presenta as súas valoracións de carácter persoal. 
ECB4.3.1. Examina e interpreta datos e gráficos de contido económico 
relacionados co mercado de traballo. 
ECB4.3.3. Investiga e recoñece vieiros de ocupación e tendencias de emprego. 
ECB4.4.1. Analiza os datos de inflación e desemprego en España e as 
alternativas para loitar contra o desemprego e a inflación. 
ECB5.1.1. Analiza e explica o funcionamento do diñeiro e do sistema financeiro 
nunha economía. 
ECB5.2.1. Recoñece as causas da inflación e valora as súas repercusións 
económicas e sociais. 
ECB5.3.1. Valora o papel do sistema financeiro como elemento canalizador do 
aforro ao investimento, e identifica os productos e os mercados que o 
compoñen. 
ECB5.5.1. Identifica os obxectivos e a finalidade do Banco Central Europeo, e 
razoa sobre o seu papel e o seu funcionamento. 
ECB6.3.2. Describe as implicacións e os efectos da globalización económica 
nos países e reflexiona sobre a necesidade da súa regulación e da súa 
coordinación. 
ECB7.1.1. Identifica e analiza os factores e as variables que inflúen no 
crecemento económico, no desenvolvemento e na redistribución da renda. 
ECB7.1.4. Analiza de forma práctica os modelos de desenvolvemento dos 
países emerxentes e as oportunidades que teñen os países en vías de 
desenvolvemento para crecer e progresar. 
ECB7.2.2. Identifica os principais fallos do mercado, as súas causas e os seus 
efectos para os axentes que interveñen na economía, e as opcións de 
actuación por parte do Estado. 
ECB7.2.3. Clasifica e describe os elementos integrantes dos orzamentos 
públicos e argumenta a necesidade de prever os ingresos e os gastos, e 
controlar a súa execución 
 
 
 
Aprender a aprender. 
 
ECB1.1.1. Recoñece a escaseza e a correspondente necesidade de elixir entre 
decisións alternativas, como problema máis determinante para afrontar en todo 
sistema económico. 
ECB1.2.2. Relaciona, para a súa interpretación, os cambios máis recentes no 
escenario económico mundial coas circunstancias técnicas, económicas, 
sociais e políticas que os explican, a partir de casos concretos de análise. 
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ECB1.2.3. Compara sistemas económicos, utilizando exemplos actuais do 
ámbito internacional. 
ECB1.3.1. Distingue as proposicións económicas positivas das proposicións 
económicas normativas. 
ECB2.1.1. Expresa unha visión integral do funcionamento do sistema produtivo 
partindo do estudo da empresa e a súa participación en sectores económicos, 
así como a súa conexión e interdependencia. 
ECB2.4.1. Distingue e interpreta os obxectivos e as funcións das empresas. 
ECB3.2.2. Aplica a análise dos tipos de mercados a casos reais identificados a 
partir da observación do ámbito máis inmediato. 
ECB4.1.2. Relaciona as principais macromagnitudes e utilízaas para establecer 
comparacións con carácter global. 
ECB4.2.2. Considera investigacións e publicacións económicas de referencia 
como fonte de datos específicos, e recoñece os métodos de estudo utilizados 
por economistas. 
ECB4.3.2. Valora a relación da educación e a formación coas probabilidades 
de obter un emprego e mellores salarios. 
ECB4.3.3. Investiga e recoñece vieiros de ocupación e tendencias de emprego. 
ECB5.3.1. Valora o papel do sistema financeiro como elemento canalizador do 
aforro ao investimento, e identifica os productos e os mercados que o 
compoñen. 
ECB5.4.1. Razoa de forma crítica, en contextos reais, sobre as accións de 
política monetaria e o seu impacto económico e social. 
ECB6.3.2. Describe as implicacións e os efectos da globalización económica 
nos países e reflexiona sobre a necesidade da súa regulación e da súa 
coordinación. 
ECB7.1.4. Analiza de forma práctica os modelos de desenvolvemento dos 
países emerxentes e as oportunidades que teñen os países en vías de 
desenvolvemento para crecer e progresar. 
ECB7.1.6. Desenvolve actitudes positivas en relación co ambiente e valora a 
consideración da protección do ambiente na toma de decisións económicas. 
ECB7.2.3. Clasifica e describe os elementos integrantes dos orzamentos 
públicos e argumenta a necesidade de prever os ingresos e os gastos, e 
controlar a súa execución. 
 
 
 
 
Competencias sociais e cívicas. 
 
ECB1.2.1. Analiza as respostas ás preguntas clave sobre a organización dos 
principais sistemas económicos. 
ECB1.2.2. Relaciona, para a súa interpretación, os cambios máis recentes no 
escenario económico mundial coas circunstancias técnicas, económicas, 
sociais e políticas que os explican, a partir de casos concretos de análise. 
ECB1.2.3. Compara sistemas económicos, utilizando exemplos actuais do 
ámbito internacional. 
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ECB2.1.1. Expresa unha visión integral do funcionamento do sistema produtivo 
partindo do estudo da empresa e a súa participación en sectores económicos, 
así como a súa conexión e interdependencia. 
ECB2.2.1. Relaciona o proceso de división técnica do traballo coa 
interdependencia económica nun contexto global. 
ECB3.2.2. Aplica a análise dos tipos de mercados a casos reais identificados a 
partir da observación do ámbito máis inmediato. 
ECB3.2.3. Valora de forma crítica os efectos que se derivan sobre os axentes 
intervenientes nos diversos mercados. 
ECB4.1.1. Mide, interpreta e expresa as principais magnitudes 
macroeconómicas como indicadores da situación económica dun país. 
ECB4.1.2. Relaciona as principais macromagnitudes e utilízaas para establecer 
comparacións con carácter global. 
ECB4.1.3. Analiza de forma crítica os indicadores estudados e valora o seu 
impacto, os seus efectos e as súas limitacións para medir a calidade de vida. 
ECB4.3.2. Valora a relación da educación e a formación coas probabilidades 
de obter un emprego e mellores salarios. 
ECB5.1.1. Analiza e explica o funcionamento do diñeiro e do sistema financeiro 
nunha economía. 
ECB5.2.1. Recoñece as causas da inflación e valora as súas repercusións 
económicas e sociais. 
ECB5.3.1. Valora o papel do sistema financeiro como elemento canalizador do 
aforro ao investimento, e identifica os productos e os mercados que o 
compoñen. 
ECB5.4.1. Razoa de forma crítica, en contextos reais, sobre as accións de 
política monetaria e o seu impacto económico e social. 
ECB5.5.1. Identifica os obxectivos e a finalidade do Banco Central Europeo, e 
razoa sobre o seu papel e o seu funcionamento 
ECB6.1.1. Identifica e describe os fluxos comerciais internacionais. 
ECB6.2.1. Explica o proceso de cooperación e integración económica 
producido na Unión Europea, e reflexiona para valorar as repercusións e as 
implicacións para España nun contexto global. 
ECB6.3.1. Expresa as razóns que xustifican o intercambio económico entre 
países. 
ECB6.3.2. Describe as implicacións e os efectos da globalización económica 
nos países e reflexiona sobre a necesidade da súa regulación e da súa 
coordinación. 
ECB7.1.1. Identifica e analiza os factores e as variables que inflúen no 
crecemento económico, no desenvolvemento e na redistribución da renda. 
ECB7.1.3. Recoñece e explica as consecuencias do crecemento sobre a 
repartición da riqueza, sobre o ambiente e sobre a calidade de vida. 
ECB7.1.4. Analiza de forma práctica os modelos de desenvolvemento dos 
países emerxentes e as oportunidades que teñen os países en vías de 
desenvolvemento para crecer e progresar. 
ECB7.1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co 
impacto económico internacional analizando as posibilidades dun 
desenvolvemento sustentable. 
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ECB7.1.6. Desenvolve actitudes positivas en relación co ambiente e valora a 
consideración da protección do ambiente na toma de decisións económicas. 
ECB7.1.7. Identifica os bens ambientais como factor de produción escaso, que 
proporciona inputs e recolle refugallos e residuos, o que supón valorar os 
custos asociados. 
ECB7.1.8. Recoñece a evolución cíclica da actividade económica, describe as 
fases, as representa graficamente e considera as súas consecuencias sociais. 
ECB7.2.2. Identifica os principais fallos do mercado, as súas causas e os seus 
efectos para os axentes que interveñen na economía, e as opcións de 
actuación por parte do Estado. 
 
 
 
 
Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor. 
 
ECB2.3.1. Analiza para explicar as repercusións da actividade das empresas, 
tanto nun ámbito próximo coma nun ámbito internacional. 
ECB2.4.1. Distingue e interpreta os obxectivos e as funcións das empresas. 
ECB4.4.1. Analiza os datos de inflación e desemprego en España e as 
alternativas para loitar contra o desemprego e a inflación. 
 
 
 
Conciencia e expresións culturais. 
 
Non hai ningún estándar de aprendizaxe relacionado con esta competencia. 
 
 
 
 
3.3. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
AVALIABLE 
 
A concreción para cada estándar de aprendizaxe avalaible atópase 
desenvolvido no  seguinte cadro que reúne: 

- Temporalización. 
- Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
- Procedementos e instrumentos de avaliación. 

Os Procedementos de Avalaición son de dous tipos: 
 Probas Escritas(PE), (que ponderan o 80 %) consistente nunha proba na 

que podería incluirse, preguntas: 
- Obxectivas, con preguntas muy concretas y opciones de: 

respostas fixas para que el alumno señale o complete, respostas 
alternas, ou de cumplimentación 
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- Abertas 
- Interpretación de datos con material  de introducción seguido de 

una serie de preguntas relativas a su interpretación 
 

 Producción dos alumnos (PA), (que ponderan o 20 %) consistente na 
comunicación escrita do resultado de busca da información referida ao 
estándar, e composta por 
- Caderno de clase (CC). Constituida por un conxunto de 

actividades teóricos e prácticos para facer individualmente que 
desenrrolan os estándares 

- Traballo do Alumno (TA). Estes traballos solicitanse para os 
estándares que e preciso reducir pola sua complexidade e 
minorar do bloque de Grado mínimo de consecución dos 
estándares 
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EA TEMPORALZI Gº Mínimo para a superación da Materia Instrumento de Avaliación 
1ª 2ª 3ª PE PA  :  

 Criter  Cualifi 
% 

 Criter  Cualif 
 % 

ECB1.1.1. Recoñece a escaseza e a correspondente 
necesidade de elixir entre decisións alternativas, como 
problema máis determinante para afrontar en todo sistema 
económico. 

 
X 

  ECB1.1.1. Recoñece a escaseza e a correspondente necesidade de elixir entre 
decisións alternativas, como problema máis determinante para afrontar en todo 
sistema económico. 

  
0,7272 

 
CC 

 
0,0909 

ECB1.2.1. Analiza as respostas ás preguntas clave sobre a 
organización dos principais sistemas económicos. 

 
X 

  ECB1.2.1. Analiza as respostas ás preguntas clave sobre a organización dos 
principais sistemas económicos. 

  
0,7272 

 
CC 

 
0,0909 

ECB1.2.2. Relaciona, para a súa interpretación, os cambios 
máis recentes no escenario económico mundial coas 
circunstancias técnicas, económicas, sociais e políticas que os 
explican, a partir de casos concretos de análise 

 
X 

  ECB1.2.2. Selecciona algunha noticia económica e a relaciona con cambios 
técnicos, económicos, sociales o políticos 

   
TA 

 
0,2 

ECB1.2.3. Compara sistemas económicos, utilizando 
exemplos actuais do ámbito internacional. 

 
X 

  ECB1.2.3. Compara sistemas económicos, utilizando exemplos actuais do 
ámbito internacional. 

  
0,7272 

 
CC 

 
0,0909 

ECB1.3.1. Distingue as proposicións económicas positivas 
das proposicións económicas normativas. 

 
X 

  ECB1.3.1. Distingue as proposicións económicas positivas das proposicións 
económicas normativas. 

  
0,7272 

 
CC 

 
0,0909 

ECB1.3.2. Interpreta os modelos de representación da 
realidade económica, e emprega os termos e a metodoloxía 
apropiados para analizar problemas económicos concretos 

 
X 

  ECB1.3.2. Selecciona algunha noticia da realidade económica actual    
TA 

 
0,2 

 
ECB2.1.1. Expresa unha visión integral do funcionamento do 
sistema produtivo partindo do estudo da empresa e a súa 
participación en sectores económicos, así como a súa 
conexión e interdependencia. 

 
X 

  ECB2.1.1 Expresa unha visión integral do funcionamento do sistema produtivo 
partindo do estudo da empresa e a súa participación en sectores económicos, 
así como a súa conexión e interdependencia. 

  
0,7272 

 
CC 

 
0,0909 

ECB2.2.1. Relaciona o proceso de división técnica do traballo 
coa interdependencia económica nun contexto global. 

 
X 

  ECB2.2.1. Selecciona algunha noticia económica onde se relacione a División 
Técnica do Traballo coa Globalización 

   
TA 

 
0,2 

ECB2.2.2. Clasifica e define os factores produtivos, e describe 
as relacións entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 

 
X 

  ECB2.2.2. Clasifica e define os factores produtivos, e describe as relacións entre 
produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 

  
0,7272 

 
CC 

 
0,0909 

ECB2.3.1. Analiza para explicar as repercusións da actividade 
das empresas, tanto nun ámbito próximo coma nun ámbito 
internacional. 

 
X 

  ECB2.3.1.Selecciona alguna noticia onde se relacione a actividade dunha 
empresa coas repercusiones que poden producir 

   
TA 

 
0,2 

ECB2.4.1. Distingue e interpreta os obxectivos e as funcións 
das empresas. 

 
X 

  ECB2.4.1. Distingue e interpreta os obxectivos e as funcións das empresas.   
0,7272 

 
CC 

 
0,0909 

ECB2.4.2. Explica a función creadora de utilidade dos bens 
das empresas. 

 
X 

  ECB2.4.2. Explica a función creadora de utilidade dos bens das empresas.   
0,7272 

 
CC 

 
0,0909 

ECB2.5.1. Determina e interpreta a eficiencia técnica e 
económica a partir dos casos formulados. 

 
X 

  ECB2.5.1. Determina e interpreta a eficiencia técnica e 
económica a partir dos casos formulados. 

  
0,7272 

 
CC 

 
0,0909 

ECB2.6.1. Calcula, clasifica e utiliza diversos tipos de custos, 
fixos e variables, totais, medios e marxinais, e representa e 
interpreta gráficos de custos. 

 
X 

  ECB2.6.1. Calcula, clasifica e utiliza diversos tipos de custos, fixos e variables, 
totais, medios e marxinais, e representa e interpreta gráficos de custos. 

  
0,7272 

 
CC 

 
0,0909 

ECB2.6.2. Calcula, analiza e interpreta os beneficios dunha 
empresa a partir de supostos de ingresos e custos dun 

 
X 

  ECB2.6.2. Calcula, analiza e interpreta os beneficios dunha empresa a partir de 
supostos de ingresos e custos dun período 

 
 

 
0,7272 

 
CC 

 
0,0909 
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período 
ECB2.7.1. Representa e interpreta gráficos de produción total, 
media e marxinal, a partir de supostos dados. 

 
X 

  ECB2.7.1. Representa un exercicio de costes nun gráfioc, dibuxando todas as 
curvas 

   
TA 

 
0,2 

      8  2 
     

 
    

ECB3.1.1. Representa graficamente os efectos das variacións 
das variables no funcionamento dos mercados. 

  
X 

 ECB3.1.1. Representa graficamente os efectos das variacións das variables no 
funcionamento dos mercados. 

  
0,7272 

CC  
0,1454 

ECB3.1.2. Define e expresa matematicamente as variables 
que determinan a oferta e a demanda. 

 X  ECB3.1.2. Define e expresa matematicamente as variables que determinan a 
oferta e a demanda. 

  
0,7272 

CC 0,1454 

ECB3.1.3. Analiza as elasticidades de demanda e de oferta, 
interpretando os cambios en prezos e cantidades, así como os 
seus efectos sobre os ingresos totais. 

  
X 

 ECB3.1.3. Analiza as elasticidades de demanda e de oferta, interpretando os 
cambios en prezos e cantidades, así como os seus efectos sobre os ingresos 
totais. 

  
0,7272 

CC 0,1454 

ECB3.2.1. Analiza e compara o funcionamento dos tipos de 
mercados, e explica as súas diferenzas. 

  
X 

 ECB3.2.1. Analiza e compara o funcionamento dos tipos de mercados, e explica 
as súas diferenzas. 

  
0,7272 

CC 0,1454 

ECB3.2.2. Aplica a análise dos tipos de mercados a casos 
reais identificados a partir da observación do ámbito máis 
inmediato. 

  
X 

 ECB3.2.2. Elixe un tipo de mercado e intenta poner un exemplo do seu entorno   TA  
0,2 

ECB3.2.3. Valora de forma crítica os efectos que se derivan 
sobre os axentes intervenientes nos diversos mercados. 

  
X 

 ECB3.2.3. Selecciona unha noticia na que se analice alguna consecuencia  
sobre algún axente económico 

  TA  
0,2 

ECB7.1.8. Recoñece a evolución cíclica da actividade 
económica, describe as fases, as representa graficamente e 
considera as súas consecuencias sociais. 

  
X 

 
 

ECB7.1.8. Recoñece a evolución cíclica da actividade económica, describe as 
fases, as representa graficamente e considera as súas consecuencias sociais. 

  
0,7272 

CC 0,1454 

ECB7.2.1. Distingue e explica as funcións do Estado: fiscais, 
estabilizadoras, redistributivas, reguladoras e provedoras de 
bens e servizos públicos. 

  
X 

 
 

ECB7.2.1. Distingue e explica as funcións do Estado: fiscais, estabilizadoras, 
redistributivas, reguladoras e provedoras de bens e servizos públicos. 

  
0,7272 

CC 0,1454 

ECB7.2.2. Identifica os principais fallos do mercado, as súas 
causas e os seus efectos para os axentes que interveñen na 
economía, e as opcións de actuación por parte do Estado. 

  
X 

 ECB7.2.2. Identifica os principais fallos do mercado, as súas causas e os seus 
efectos para os axentes que interveñen na economía, e as opcións de actuación 
por parte do Estado. 

  
0,7272 

CC 0,1454 

ECB4.1.1. Mide, interpreta e expresa as principais magnitudes 
macroeconómicas como indicadores da situación económica 
dun país 

   ECB4.1.1. Mide, interpreta e expresa as principais magnitudes 
macroeconómicas como indicadores da situación económica dun país 

    

ECB4.1.2. Relaciona as principais macromagnitudes e 
utilízaas para establecer comparacións con carácter global. 

  
X 

 ECB4.1.2. Relaciona as principais macromagnitudes e utilízaas para establecer 
comparacións con carácter global. 

  
0,7272 

CC 0,1454 

ECB4.1.3. Analiza de forma crítica os indicadores estudados e 
valora o seu impacto, os seus efectos e as súas limitacións 
para medir a calidade de vida. 

  
X 

 ECB4.1.3. Analiza de forma crítica os indicadores estudados e valora o seu 
impacto, os seus efectos e as súas limitacións para medir a calidade de vida. 

  
0,7272 

CC 0,1454 

ECB4.2.1. Utiliza e interpreta a información contida en táboas 
e gráficos de variables macroeconómicas e a súa evolución no 
tempo 

  
X 

 ECB4.2.1. Utiliza e interpreta a información contida en táboas e gráficos de 
variables macroeconómicas e a súa evolución no tempo 

  
0,7272 

CC 0,1454 

ECB4.2.2. Considera investigacións e publicacións 
económicas de referencia como fonte de datos específicos, e 
recoñece os métodos de estudo utilizados por economistas 

  
X 

 ECB4.2.2Entra no INE e selecciona un analise macroeconómico acompañado 
de cadros e comentalo 

  TA  
0,2 
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ECB4.2.3. Opera con variables económicas mediante 
aplicacións informáticas, analízaas e interprétaas, e presenta 
as súas valoracións de carácter persoal. 

  
X 

 ECB4.2.3Recoñece algúnha aplicación informática para o analise 
macroeconómico 

  TA  
0,2 

      8  2 
         

ECB4.3.1. Examina e interpreta datos e gráficos de contido 
económico relacionados co mercado de traballo. 

  
 

 
X 

ECB4.3.1. Examina e interpreta datos e gráficos de contido económico 
relacionados co mercado de traballo. 

  
0,615 

 

CC 0,077 

ECB4.3.2. Valora a relación da educación e a formación coas 
probabilidades de obter un emprego e mellores salarios. 

   
X 

ECB4.3.2. Valora a relación da educación e a formación coas probabilidades de 
obter un emprego e mellores salarios. 

 0,615 CC 0,077 

ECB4.3.3. Investiga e recoñece vieiros de ocupación e 
tendencias de emprego. 

   
X 

ECB4.3.3. Investiga e recoñece vieiros de ocupación e tendencias de emprego.  0,615 CC 0,077 

ECB4.4.1. Analiza os datos de inflación e desemprego en 
España e as alternativas para loitar contra o desemprego e 
a inflación. 

   
X 

ECB4.4.1. Analiza os datos de inflación e desemprego en España e as 
alternativas para loitar contra o desemprego e a inflación 

 0,615 CC 0,077 

ECB5.1.1. Analiza e explica o funcionamento do diñeiro e do 
sistema financeiro nunha economía. 

   
X 

ECB5.1.1. Analiza e explica o funcionamento do diñeiro e do sistema financeiro 
nunha economía. 

 0,615 CC 0,077 

ECB5.2.1. Recoñece as causas da inflación e valora as súas 
repercusións económicas e sociais. 

   
X 

ECB5.2.1. Recoñece as causas da inflación e valora as súas repercusións 
económicas e sociais. 

 0,615 CC 0,077 

ECB5.3.1. Valora o papel do sistema financeiro como elemento 
canalizador do aforro ao investimento, e identifica os produtos 
e os mercados que o compoñen. 

   
X 

ECB5.3.1. Valora o papel do sistema financeiro como elemento canalizador do 
aforro ao investimento, e identifica os produtos e os mercados que o compoñen. 

 0,615 CC 0,077 

ECB5.4.1. Razoa de forma crítica, en contextos reais, sobre as 
accións de política monetaria e o seu impacto económico e 
social. 

   
X 

ECB5.4.1Selecciona un artigo sobre un exemplo de política monetaria: Qué, e 
Para qué 

  TA 0,111 

ECB5.5.1. Identifica os obxectivos e a finalidade do Banco 
Central Europeo, e razoa sobre o seu papel e o seu 
funcionamento. 

   
X 

ECB5.5.1. Identifica os obxectivos e a finalidade do Banco Central Europeo e razoa 
sobre o seu papel e o seu funcionamento. 

 0,615  
CC 

0,077 

ECB5.5.2. Describe os efectos das variacións dos tipos de xuro 
na economía. 

   
X 

ECB5.5.2. Describe os efectos das variacións dos tipos de xuro na economía.  0,615  
CC 

0,077 

ECB6.1.1. Identifica e describe os fluxos comerciais 
internacionais. 

   
X 

ECB6.1.1Selecciona un exemplo de fluxo monetario internacional    
TA 

 
0,111 

ECB6.2.1. Explica o proceso de cooperación e integración 
económica producido na Unión Europea, e reflexiona para 
valorar as repercusións e as implicacións para España nun 
contexto global. 

   
X 

ECB6.2.1. Explica o proceso de cooperación e integración económica producido 
na Unión Europea,  

 0,615  
CC 

0,077 

ECB6.3.1. Expresa as razóns que xustifican o intercambio    
X 

ECB6.3.1. Expresa as razóns que xustifican o intercambio económico entre países.  0,615  
CC 

0,077 
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económico entre países. 

ECB6.3.2. Describe as implicacións e os efectos da globalización 
económica nos países e reflexiona sobre a necesidade da súa 
regulación e da súa coordinación. 

   
X 

ECB6.3.2. Describe as implicacións e os efectos da globalización económica nos 
países e reflexiona sobre a necesidade da súa regulación e da súa coordinación. 

 0,615  
CC 

0,077 

ECB7.1.1. Identifica e analiza os factores e as variables que 
inflúen no crecemento económico, no desenvolvemento e 
na redistribución da renda. 

   
X 

ECB7.1.1Seleccioanr un exemplod e factor que favorezca a redistribución da 
renda 

   
TA 

 
0,111 

ECB7.1.2. Diferencia os conceptos de crecemento e de 
desenvolvemento. 

   
X 

ECB7.1.2. Sobre algún exemplo diferenza entre crecemnto e desembolvemento    
TA 

 
0,111 

ECB7.1.3. Recoñece e explica as consecuencias do 
crecemento sobre a repartición da riqueza, sobre o 
ambiente e sobre a calidade de vida. 

   
X 

ECB7.1.3. Recoñece e explica as consecuencias do crecemento sobre a 
repartición da riqueza, sobre o ambiente e sobre a calidade de vida. 

 0,615 
 

 
CC 

0,077 

ECB7.1.4. Analiza de forma práctica os modelos de 
desenvolvemento dos países emerxentes e as 
oportunidades que teñen os países en vías de 
desenvolvemento para crecer e progresar. 

   
X 

ECB7.1.4. Selecciona un país emerxente e analiza as suas fontes de recursos    
TA 

 
0,111 

ECB7.1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa 
relación co impacto económico internacional analizando as 
posibilidades dun desenvolvemento sustentable. 

   
X 

ECB7.1.5Selecciona una Cumbre de la Tierra, un acuerdo y su posterior  
aplicación 

   
TA 

 
0,111 

ECB7.1.6. Desenvolve actitudes positivas en relación co 
ambiente e valora a consideración da protección do 
ambiente na toma de decisións económicas. 

   
X 

ECB7.1.6. Selecciona un exemplo de actitud positiva por parte dunha empresa e 
relaiconada co medio ambiente 

  TA 0,111 
 

ECB7.1.7. Identifica os bens ambientais como factor de 
produción escaso, que proporciona inputs e recolle 
refugallos e residuos, o que supón valorar os custos 
asociados. 

   
X 

ECB7.1.7. Seleccióna un exemplo de ben ambiental como factor de producción    
TA 

 
0,111 

ECB7.2.3. Clasifica e describe os elementos integrantes dos 
orzamentos públicos e argumenta a necesidade de prever 
os ingresos e os gastos, e controlar a súa execución. 

   
X 

ECB7.2.3Selecciona unha noticia de asignación de algun orzamento Públcio    
TA 

 
0,111 

      8  2 
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3.4. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 
 
Sendo conscientes de que os alumnos que forman o grupo de clase, 
xeralmente, ten diferentes motivacións, capacidades, ambiente social, etc, 
unido ao feito de que como docentes temos como meta a formación integral do 
alumno, formándoo en todas as súas capacidades, non soamente as cognitivas 
supón para a profesora a necesidade de atender esas diferenzas, por iso 
utilizaranse ao longo do curso diversos modelos metodolóxicos: 
 
Modelo expositivo: presentando o tema estruturado loxicamente para 
transmitir os coñecementos ao alumno e permitir que o alumno comprenda e 
sistematice os coñecementos especificativos da unidade didáctica. 
                       
Colaborativo: fomentando a participación dos alumnos durante a presentación 
do tema, na maior medida posible. 
  
Análise de casos ou exercicios prácticos co obxectivo de fixar os conceptos e 
interpretar noticias económicas ( uso fundamental de períodicos, Internet,) Os 
alumnos realizarán exercicios na aula e tamén na casa. Realizaranse ademais 
debates, 
Traballo por tarefas, por proxectos. A profesora proporá ao longo das distintas 
avaliacións diversos traballo que versarán sobre os distintos sectores 
económicos, centrándonos na actividades económicas galegas; sobre a UE; 
sobre a evolución da crise económica e a súa incidencia especialmente en 
Galicia, se ben os temas poderán variar en función da realidade económica que 
se impoña ao longo do curso.  Os traballos, xa sexan individuais ou en grupo, 
deberán expoñerse polos alumnos na aula. Promoveranse actividades 
próximas aos intereses dos alumnos, realización dunha choiva de ideas para 
fomentar a participación, a creatividade e o traballo en equipo, faranse debates 
en grupos e individuais..  
Estas metodoloxías favorecerán o traballo individual unhas veces e outras o 
traballo en grupo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, así como o uso 
de técnicas e hábitos de investigación. 
Sendo fundamental para os alumnos o uso das tecnoloxías da información e 
comunicación. 
 
 
 
 
3.5. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
Durante o proceso de ensino e aprendizaxe da materia o profesor/profesora 
apoiarase no seguinte material didáctico: 
 
- Libros de texto guia : 
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     - Andrés Carreira Bautista. Economía. 1º Bachillerato. Editorial S.M. 
     - R. Pascual, R. Burgaleta, M.ª A. Barrio. Economía. 1ºBachillerato. Editorial 
Ecir. 
     - Mª Carmen Bernal, Mª José Pirla. Economía.1º Bachillerato. Editorial 
Almadraba 
- Dicionario económico. 
- Recortes de prensa relacionados con distintos conceptos económicos que 
servirán como actividade para o alumno; reflexionando e fixando os conceptos 
previamente explicados, debendo facer os alumnos comentarios sobre os 
mesmos, co cal será moi importante a participación do alumnado no 
desenvolvemento da clase. 
- A aula de informática: busca de distintas fontes de información, portais 
educativos 
- Videos didácticos dispoñibles en plataformas educativas ás que ten acceso o 
centro. 
-Páxinas web: 

www.ecobachillerato.com 
www.ine.es 
www.bde.es 
www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html 
www.empleo.gob.es 

 
 
 
3.6.  CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN  E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO 
 
A avaliación será continua, o que require a asistencia regular do alumnado ás 
clases e as demais actividades programadas. 

A avaliación da presente materia non se centrará exclusivamente nas 
cualificacións obtidas nas probas de control e exames (PE: probas específicas), 
senon que se valorará a participación do alumno/a na clase, traballos, 
actividades e exercicios realizados ao longo das distintas unidades, 
valorándose o traballo en clase de forma continuada (PA: producción do 
alumno). 

Os alumnos/as deberán levar ao longo do curso un caderno, no que recollan os 
apuntes, traballos, actividades e exercicios correspondentes a cada avaliación. 
A elaboración do caderno é obrigatoria e presentarase a solicitude da profesora 
en cada avaliación. 

 

http://www.ecobachillerato.com/
http://www.ine.es/
http://www.bde.es/
http://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html
http://www.empleo.gob.es/
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

En cada avaliación a materia será superada ou aprobada se o alumno obtén 
unha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10, que será o resultado 
de: 

1.- Nota dos exames que terá unha ponderación do 80% da nota global (PE),  
2.- Nota correspondente ao traballo en grupo ou individual, propostos polo 
profesor  e que se e preciso  expoñerán oralmente: terá unha ponderación do 
10% da nota global (PA). 
3.- Nota correspondente á participación do alumno na clase, evolución do 
alumno ao longo da avaliación, recursos que utiliza, dificultades que atopa e 
procedementos que usa para resolvelas, etc : terá una ponderación do 5% da 
nota global. (PA). 
4.- Nota sobre o traballo en clase, realización e corrección  dos exercicios para 
facer na casa, esquemas, etc.: terá una ponderación do 5% da nota global. 
(PA). 
 
Os traballos propostos durante o curso terán que ser entregados nas datas 
sinaladas, de non ser así, non serán recollidos, polo que non serán 
cualificados. 

A cualificación farase en base a 3 avaliacións, tendo a terceira a consideración 
de final. De cara á cualificación do alumno seguirase o principio de avaliación 
continua, en virtude do cal en cada avaliación poderanse incorporar os contidos 
das precedentes. A nota mínima para facer media será de 3 puntos. 

As probas escritas poderán ser diferenciadas para atender as necesidades 
individuais, a súa evolución académica e mesmo a  outras razóns (espazo, 
tempo,...) 

Os alumnos promocionarán na convocatoria ordinaria sempre que teñan 
unha nota igual ou superior a 5 sobre un total de 10 puntos, como resultado da 
media das avaliacións aprobadas. No caso de que unicamente supere a 
avaliación final a cualificación será de 5. 

Na convocatoria extraordinaria  os alumnos terán que facer unha proba 
escrita na que se dará prioridade a aquelas cuestións que permitan valorar a 
adquisición das competencias clave. Promocionarán, neste caso, sempre que 
teñan unha nota igual ou superior a 5 sobre un total de 10 puntos.  

Poderá darse o caso da obrigatoriedade da presentación dalgún traballo, no 
caso de non facelo ao longo do curso. 
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3.7. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO 
E A PRÁCTICA DOCENTE. 
 

O Departamento reunirase de forma periódica, una vez o trimestre, para valorar 
o cumprimento ou non da Programación didáctica e propor modificacións ou 
non da mesma, caso de ter que realizar algunhas modificacións, analizaranse 
as causas.  
Para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente así como a propia 
programación empregaremos os seguintes indicadores de logro:  
 

- Obxectivos. 
- Contidos. 
- Temporalización. 
- Criterios de avaliación. 
- Estándares de aprendizaxe (LOMCE) 
- Competencias básicas e competencias clave.  
- Contidos mínimos exixíbeis. 
- Metodoloxía didáctica (recursos). 
- Atención á diversidade.  

 

 

3.8. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, 
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 
 
Non procede en 1º Bacharelato 
 
 
 
3.9. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 
ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 
DETERMINADAS MATERIAS 
 
Non é de aplicación 
 
 
3.10. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 
COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS 
SEUS RESULTADOS. 
 
En 1º DE BACHARELATO de Ciencias Sociais, atopámonos cuns alumnos que 
por primeira vez ven esta materia, Economía, salvo aqueles que colleran a 
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materia de Obradoiro de Iniciativas Emprendedoras, partimos polo tanto do 
suposto que descoñecen tanto o seu contido, coma a súa terminoloxía, etc, 
pero poden ter unha versión errónea ou confusa de certos conceptos que 
forman parte da vida cotiá, polo que es conveniente pasar un cuestionario que 
nos permita ver que entenden eles dos devanditos conceptos, para correxirlos 
na clase e facer asi unha avaliación inicial dos seus coñecementos e facerlles 
ver, á vez que teñen claro  e que non, desta  maneira iniciase xa o proceso de 
aprendizaxe. 
 
EXEMPLO 
  
 * Indica e clasifica distintas necesidades humanas. Foron ou son iguais 
en todas as épocas e lugares ?. Que fixo o ser humano para satisfacelas? Que 
papel cumpriu a Natureza? 
 * De quen son os ríos, as fontes, as rías, os montes, o mar ? E o que hai 
neles? 
 * Con que se fai o papel dos libros, un coche, o teu almorzo? 
 * Indica cinco problemas ambientais dos que oíras falar. 
 * Pregunta e anota cantas persoas do teu entorno buscan traballo. 
 * Que relación tes ti coa Economía? Teus pais e teus avós? Amancio 
Ortega? Bill Gates ? A túa profesora ? 
 * Hai países ricos e pobres? Como se mide esa riqueza? 
 * Para que se precisa diñeiro? Tipos de xeitos de pago. Se queres 
montar unha empresa e precisas 60.000 € que podes facer? Sóache algo a 
taxa de interese? e a Bolsa ?. 
 * Quen manda facer as estradas, os aeroportos, os colexios, os 
hospitais? Con que cartos? 
 * Sabes de onde son as lentellas, os espárragos, o chocolate, a piña que 
mercas no supermercado ? Onde están fabricadas as túas zapatillas, as 
camisetas, a cazadora, a mochila ou o teu móbil e o teu ordenador ? 
 
 

3.11 ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
Sendo conscentes de que os alumnos que forman o grupo clase son distintos 
nas súas motivacións, capacidades, ambiente social, etc., unido ao feito de que 
como docentes temos como meta a formación integral do alumno, formándoo 
en todas as súas capacidades, non soamente nas cognitivas, o profesor/a  
deberá atender esas diferenzas. Por iso, seguiranse as seguintes pautas: 
- Emprego de metodoloxías didácticas diversas, como recurso que se pode 
introducir nas formas de enfocar ou presentar determinados contidos ou 
actividades como consecuencia dos distintos graos de coñecementos previos 
detectados nos alumnos. 
- Proposta de actividades diferenciadas e variadas, que se adaptarán ás 
motivacións, intereses e necesidades que presenten os alumnos. Tratándose 
de alumnos que manifesten algunha dificultade para traballar determinados 
contidos, axustaranse o grao de complexidade da actividade e os 
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requerimentos da tarefa, ás súas posibilidades, ademais de ter plantexadas 
actividades de reforzo para estas situacións. 
-  Materiais didácticos diversos. O emprego de  materiais curriculares   e  
recursos didácticos variados permitirá unha mellor adaptación aos diferentes 
tipos de capacidades, intereses e motivacións dos alumnos. Tamén se poderán 
secuenciar os recursos materiais segundo o grado de dificultade, utiizando en 
cada caso aqueles que resposten mellor ás necesidades concretas de cada 
alumno. 
- Agrupamentos flexibles e ritmos distintos. Na medida en que se promova o 
traballo en equipo, farase máis doado a interacción entre os alumnos. Ademais, 
ao subdividir o grupo de alumnos en grupos homoxéneos, resultará máis 
sinxelo axeitar a axuda pedagóxica ás súas necesidades específicas.   
 
 
 
 
3.12 CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 

• Educación cívica. As competencias sociais e cívicas son na práctica 
competencias do Departamento Economía, a materia contribúe nun 51 
á adquisición da competencia social e civica, a formación de cidadáns 
responsables, conscientes dos seus dereitos e das súas obrigas ( 
impostos, medioambiente, organizacións económicas, desenvolvemento 
sostenible, etc). 

• Compresión de lectura, a expresión oral e escrita son elementos 
presentes en todos os cursos (traballos escitos, exposicións, uso da 
prensa...). 

• Traballo con tecnoloxías da información e da comunicación. de xeito 
habitual traballamos a busca e selección de información a través de 
Internet para cumprimentar información, busca de datos, realización de 
traballos, etc. Os alumnos deben ser capaces de realizar a búsqueda de 
información através das nuevas tecnoloxías para transformarla en 
coñecemento. 

• Animar ao emprendemento é un elemento transversal especialmente 
significativo  

• O desenvolvemento sustentable e o medio son elementos que están 
presentes na materia de economía ( enerxías alternativas...). 

 
 

 
 

3.13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 
Só se farán na medida en que non supoñan un atranco no desenrolo do 
programa do curso. 
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3.14. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN  DA 
PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA 
 
O departamento de Economía estableceu unha serie de pautas para a 
avaliación e seguimento da súa programación: 
A avaliación de programación require de instrumentos que permitan recoller 
información sobre o grado de posta en práctica da mesma, o motivo polo cal 
pudiera xurdir algunha desviación, consecución de obxectivos, interese e 
participación do alumnado, melloras que se poidan introducir, etc. para  poder 
modificala de tal xeito que se chegue a optimizar o máximo posible. 
 
 
A través da análise mensual dos contidos desenvolvidos e os 
requerimentos do alumnado na aula, poderán e deberán producirse 
modificacións na programación, para así incidir nos problemas e 
carencias detectadas. Estas modificacións ou propostas de mellora serán 
tidas en conta nas actas do departamento, por avaliación e na memoria 
final do curso. 
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4.1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN  
 
A Resolución do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, xunto co Decreto 86/2015, do 
25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, constitúen o 
marco lexislativo de referencia para a programación da materia de Economía 
da Empresa 2º de Bacharelato. Remitímonos a esa normativa en todo o non 
expresamente mencionado nesta programación. 
 
 
Introdución 
 
Economía da Empresa estuda e analiza respostas para os problemas 
económicos que se expo- ñen no seo da empresa; o seu obxectivo é avanzar 
na análise da moderna organización e admi- nistración de empresas, cun 
enfoque completo e actualizado. 
 
O coñecemento sobre a empresa é un paso esencial para alcanzar a entender 
o funcionamento do conxunto da economía, pois o que sucede no interior das 
empresas é tan substancial como o que ocorre nunha contorna económica 
máis amplo. Nesta materia traballaranse cuestións como a razón da existencia 
das empresas, as súas características, tipos de organización e funciona- mento 
e factores que inflúen na toma de decisións. 
 
A empresa ten como función producir bens e servizos para o mercado en 
situacións  de compe- tencia e capacidade financeira, elixindo para iso una das 
variadas formas xurídicas referidas polo dereito. Esta función de   a empresa 
posibilita que cada ser humano poida facer compatible a especialización do 
traballo coa satisfacción das súas numerosas e diversas necesidades. En 
contornas  cambiantes e diferentes, a flexibilidade e a adaptación a   as 
transformacións tecno- lóxicas, legais e de   outro tipo albíscanse como 
fundamentais para a toma das  mellores solu- cións posibles en cada momento.  
O desenvolvemento de  a actividade empresarial debe estar guiado por  a ética 
e a responsabilidade social, que mostran o transcendental do como ademais do 
que de  os puros resultados. 
 
A empresa é unha catalizador clave para o crecemento económico, a 
innovación, o emprego e a integración social. É primordial cultivar e fomentar 
unha cultura e forma de pensar empresarial, onde se exercite e creza a 
creatividade e o espírito de innovación, incentívese a elaboración de reflexións 
persoais e a toma de decisións fundamentadas, así como a visualización do 
erro como fonte de progreso e aprendizaxe. 
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Contextualización 
 
O centro IES de Vilalonga, como se recolle no PEC, é un centro situado nunha 
zona rural da parroquia de Vilalonga, concello de Sanxenxo, que ten como 
actividades económicas fundamentais a vitivinícola e a de servizos, centrada 
no turismo. 
O numero de alumnos estaría en torno ós 650 cun claustro de 74 profesores. A 
procedencia destes alumnos é maioritariamente dos centros adscritos de 
Primaria en 1º da ESO, e en 1º de Bacharelato os do centro súmanse os 
procedentes do IES de Sanxenxo, do IES de Meaño e do centro concertado 
Abrente. Nos Ciclos a procedencia é tanto do propio centro como de diferentes 
lugares. 
O perfil de parte de  noso alumnado correspóndese con alumnos que 
presentan dificultades xerais asociadas á falta de esforzo e de valoración do 
estudo.  
A carga lectiva correspondente a Economia da Empresa de 2º de Bacharelato 
no presente curso é de 4 horas lectivas semanais, impartida a un único grupo 
formado por 22 alumnos. 
 
 
4.2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE. CONCRECIÓN QUE RECOLLE A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAXE AVALIABLES QUE FORMAN PARTE DOS PERFIS DE 
COMPETENCIAS  
 
O Decreto 86/2015 de xuño, polo que se establece o currículo de 
Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia, define as competencias como as capacidades para 
aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa 
educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades e a 
resolución eficaz de problemas complexos e  expón as seguintes 
competencias clave  :  
 

• Comunicación lingüística (CCL).  
• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCCT).  
• Competencia dixital (CD).  
• Aprender a aprender (CAA).  
• Competencias sociais e cívicas (CSC).  
• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  
• Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 
 
 

CONCRECIÓN DE CADA ESTÁNDAR CAS COMPETENCIA CLAVE                                                                                       
CURSO:  ECONOMÍA  EMPRES 2º BACHARELATO 
  CCL CMCCT CD CSC CAA CSIEE CCEC 

BLOQUE 1. A EMPRESA        
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 EEB1.1.1. Distingue as formas xurídicas das 
empresas e relaciónaas coas esixencias de 
capital e coas responsabilidades para cada tipo. 

 X X   X   

 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. 

  X X      

 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. 

  X X  X    

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

 X     X   

 EEB1.2.1. 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. 

  X X X  X   

 EEB1.2.2. Analiza a relación entre empresa, 
sociedade e ambiente, e valora os efectos 
positivos e negativos das actuacións das 
empresas nas esferas social e ambiental. 

  X X  X   

 EEB1.2.3. Analiza a actividade das empresas 
como elemento dinamizador de progreso, 
estimando a súa creación de valor para a 
sociedade e para a cidadanía.  

   X  X  

CONCRECIÓN DE CADA ESTÁNDAR CAS COMPETENCIA CLAVE                                                                                       
CURSO:  ECONOMÍA  EMPRES 2º BACHARELATO 
 CCL CMCCT CD CSC CAA CSIEE CCEC 

BlOQUE 2. DESENVOLVEMENTO DA 
EMPRESA 

       

 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. 

X X       

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

 X X   X   

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

X X    X  

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

 X X  X   

 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. 

   X  X  

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

X X  X    
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 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. 

 X X X    

BLOQUE 3 . ORGANIZACIÓN E 
DIRECCIÓN DA EMPRESA 

       

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

 X  X    

 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. 

X X    X  

 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. 

 X X   X  

 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. 

  X X X X  

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

 X   X X  

 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. 

   X X X  

BLOQUE 4. A FUNCIÓN PRODUTIVA        
  CCL CMCCT CD CSC CAA CSIEE CCEC 
 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. 

 X X     

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

 X  X    

 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. 

 X  X X   

 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. 

 X X     

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

 X X     

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

 X X     

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

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

 X X     

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

 X X     

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

 X    X  

BLOQUE 5. A FUNCIÓN COMERCIAL DA 
EMPRESA 

       

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

     X  

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

 X X  X   

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

 X X X  X  

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

X X      

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

 X X     

 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. 

 X X X    

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

X X      

  CCL CMCCT CD CSC CAA CSIEE CCEC 

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

 X X X    

BLOQUE 6. A INFORMACIÓN NA 
EMPRESA 

       

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

 X    X  

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

 X      

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

    X   

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

 X      

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

    X X  

 EEB6.1.6. Recoñece a importancia do dominio 
das operacións matemáticas e dos 
procedementos propios das ciencias sociais como 

 X X     
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ferramentas que facilitan a solución de problemas 
empresariais. 

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

 X    X  

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

    X X  

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

 X X     

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

 X X   X  

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

 X    X  

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

X X      

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

   X    

BLOQUE 7. A FUNCIÓN FINANCIERA        

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

 X X   X  

 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. 

 X X     

 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. 

X X      

  CCL CMCCT CD CSC CAA CSIEE CCEC 

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

 X X  X   

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

 X   X X  

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

 X    X  

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

 X   X   

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

 X X     

 EEB7.1.9. Identifica e describe os ciclos da 
actividade da empresa e as súas fases. 

X X    X  

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

 X X  X   
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A  materia de Economía da Empresa xoga un papel relevante para que os 
alumnos alcancen os obxectivos da etapa e adquiran as distintas competencias 
crave, a través da devandita matería desenvólvense todas elas, especialmente 
a competencia matemática e competencias básicas en ciencia  e 
tecnoloxía(CMCCT), a competencia dixital(CD) e a competencia do sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) , dada a importancia instrumental das 
devanditas ciencias en relación con contidos propios da materia de Economía.  

      A través dos distintos  estándares de aprendizaxe que se imparten  na materia 
de Economia  desenvolveranse tamén as   competencias: aprender a 
aprender,competencia social e cívica competencia de comunicación lingüística,     
están presentes de maneira constante na súa vertente máis instrumental 

      Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no 
currículo, deseñarase actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan 
ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha 
competencia ao mesmo tempo. Para isto, aproveitaranse as posibilidades que 
ofrecen as metodoloxías de proxectos. 

 
CCL( 10%): a contribución da materia a adquisición da competencia de 
comunicación lingüística ponese de manifestó  a través do: 
 

- Análise da publicidade e dos instrumentos de comunicación que 
empregan as empresas para persuadir aos seus clientes de que 
compren. Iniciación do alumno no coñecemento da linguaxe e a 
terminología técnica básica do mundo empresarial e en especial do 
Dereito mercantil, do Dereito laboral, do Dereito tributario e do Dereito 
contable. 

 
- Fomento da lectura a través de tarefas contextualizadas como poden 
ser as actividades de investigación en empresas da contorna e a análise 
de artigos xornalísticos sobre a realidade empresarial. 

 
 

- Desenvolvemento de actitudes e valores propios desta competencia a 
través das tarefas interactivas, como a choiva de ideas, os debates, os 
traballos grupales por proxectos, nos que se promoverá o respecto cara 
ás opinións dos demais e desenvolverase o espírito crítico. 

 
  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables TOTAL: 61 10 50 29 12 14 26 0 
Relación coas competencias claves % 16% 82% 48% 20% 23% 42,62% 0% 
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CMCCT(82%) a contribución da materia a adquisición da competencia 
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxia ponse de 
manifesto  a través da: 
 

- Resolución e interpretación de exercicios de productividade: 
productividade dun factor, productividade global e tasa de variación da 
productividade. 
 
- Cálculo, representación e interpretación de ingresos e custos e en 
especial de exercicios de punto morto e producir ou comprar. 
 
- Resolución de casos prácticos sobre o ciclo de inventario dunha 
empresa. 
 
- Confección de balances e contas de resultados e a súa análise 
mediante ratios económico-financieiros. 
 
- Resolución de exercicios de selección de inversións mediante a 
utilización de métodos dinámicos e estáticos. 
 
- Resolución de casos prácticos sobre as distintas opcións de 
financiación que posúen as empresas. 
 
- Habilidade para interpretar e expresar con claridade e precisión 
informacións, datos e argumentaciones de carácter económico (táboas, 
estatísticas, gráficos, etc.) vinculados co tecido empresarial e 
procedentes de distintos tipos de fontes de información. 
 
-  Reflexión sobre a importancia para a sociedade e para a empresa da  
investigación e a innovación tecnolóxica en relación coa competitividade 
e o crecemento. 
 

CD(48%) a contribución da materia a adquisición da competencia dixital ponse 
de manifesto  a través de: 
 

- Procura, obtención e tratamento de información oral, impresa, 
audiovisual, digital ou multimedia sobre a realidade empresarial a través 
de internet. 
 
- Utilización de programas informáticos para a elaboración, de gráficas, 
análise de datos, desenvolvemento de orzamentos e plans financeiros, 
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que conducen a unha maior alfabetización dixital. 
 

- Consulta de páxinas web propostas polo docente ou por iniciativa do 
alumno. 
 

- Utilización de simuladores online de creación ou xestión de empresas.. 
 
 

CSC(20%) a contribución da materia á adquisición das competencias   sociais 
ponse de manifesto  a través do: 
 

- Tratamento da responsabilidade social e medioam- biental; a ética nas 
actuacións empresariais; a análise do impacto social das estratexia de 
desenvolvemento das multinacionais; a división do traballo desde unha 
perspectiva global; a importancia dos recursos humanos nunha empresa; 
a investigación e a innovación tecnolóxica como alicerces da 
competitividad e a súa repercusión na calidade de vida; a achega que 
supoñen as obrigacións fiscais á riqueza nacional; o coñecemento dos 
órganos de goberno das distintas formas xurídicas e o seu 
funcionamento, en especial o estudo das empresas de economía social e 
o carácter democrá tico das sociedades cooperativas. 
 
- Fomento dunha actitude crítica cara ás consecuen- cias negativas que 
xera a actividade produtiva - custos sociais- así como fronte a aquelas 
prácticas desaprensivas que levan a cabo algunhas empresas 
multinacionais en países non desenvolvidos co único afán de obter o 
máximo beneficio. 
 
- Diferenciación das prácticas comerciais consideradas non éticas ou de 
dubidosa moralidad que pretenden enganar ao consumidor, das que son 
lícitas e aceptables, fomentando o coñecemento dos mecanismos 
existentes para a defensa dos seus dereitos como consumidores. 
 
- Coñecemento dos dereitos básicos dos traballadores/as e o 
recoñecemento da igualdade entre homes e mulleres, facendo especial 
fincapé nas medidas de conciliación da vida laboral e familiar. 
 
- Consciencia do papel actual do alumno na economía como consumidor, 
ahorrador, contribuyente, usuario de bens e servizos públicos e no futuro, 
como traballador, productor e elector. 

 



103 
 

 
 
 

CAA(23%) a contribución da materia á adquisición aprender a aprender ponse 
de manifesto  a través de: 
 

- Procesos de resolución de problemas mediante os que os alumnos 
deben planificar estratexias, asumir retos, e tomar decisións en 
escenarios de incerteza. 

 
- Formulación de actividades variadas, de iniciación, reforzo e ampliación 
que van esixir ao alumnado un esforzo tanto memorístico como de 
planificación, organización, síntese e integración que lle permitan ser 
consciente das súas propias capacidades. 
 
- Capacidade de aplicar o razonamento en supostos concretos. 
 
- Clasificación das empresas; relación entre as economías de escala coa 
dimensión óptima da empresa; reflexión sobre a división técnica do 
traballo nun contexto global; adopción de medidas correctoras ante 
posibles desajustes patrimoniales; relación entre a productividad e os 
salarios dos traballadores ou entre o control de inventarios e a 
productividad da empresa; adaptación das diferentes estratexias de 
marketing a casos concretos; correspondencia entre investimentos e o 
seu financiamento e valoración da importancia da información en tómaa 
de decisións. 

 
 

CSIEE(42,62%) a contribución da materia á adquisición da competencia do 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor ponse de manifesto  a través de: 

- Visión holística da empresa e a súa relación co progreso económico e  
social. 
 
- Coñecemento dos determinantes nas decisións de localización e 
dimensión da empresa. 
 
- Coñecemento dos trámites necesarios para crear unha empresa; toma 
de decisións sobre que contrato/s realizar aos empregados; que forma 
xurídica escoller para o negocio; interpretación de balances e contas de 
perdas e ganancias sinxelas para diagnosticar a situación financeira e 
patrimonial dunha empresa; selección de proxectos de investimento e 
selección da fórmula ou fórmulas de financia- ción máis adecuada/s para 
a empresa. 
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- Promoción da iniciativa empresarial como vía de inserción laboral. 
 
- Afianzamento do espíritu emprendedor con actitudes de creatividade, 
flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e 
sentido crítico 

 
 

 
4.3 CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO. 

 
 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, establece que o Bacharelato contribuirá a 
desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 
 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde 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. 

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

c) 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. 

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

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

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información  e 

da comunicación. 
h) 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. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e 
dominar as habilidades básicas propias da modalidade de bacharelato 
elixida. 

a) Comprender os elementos e procedementos fundamentais dos métodos 
científicos e da investigación. Coñecer e valorar de forma crítica a 
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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. 

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

c) 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. 

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

 

Economía da Empresa deberá, tal e como establece o decreto cumprir co 
obxectivo de presentar á empresa como un axente esencial da actividade 
económica. As empresas constitúen as células elementais de produción que 
integran o organismo económico a través das cales se conseguen os 
obxectivos macroeconómicos e, por iso, ocupan a atención dos/das 
economistas. É na economía contemporánea onde acha a súa plenitude, xa 
que a división do traballo, a especialización, o desenvolvemento do sistema 
monetario e a amplitude do mercado crearon o clima necesario para que se 
dea con precisión e características peculiares a unidade autónoma de 
produción, que constitúe o obxecto real da economía da empresa. Nesta 
materia traballaranse cuestións como a razón da existencia das empresas, as 
súas características, os tipos de organización e de funcionamento, e os 
factores que inflúen na toma de decisións.(...)A materia ha permitir o fomento 
dunha cultura e dun xeito de pensar empresarial, onde se exerciten e medren a 
creatividade e o espírito de innovación, e se incentive a elaboración de 
reflexións persoais e a toma de decisións fundamentadas, así como a 
concepción do erro como fonte de progreso e aprendizaxe. Tamén ha contribuír 
ao desenvolvemento da competencia matemática e das competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía, de comunicación lingüística e dixital, da capacidade de 
aprender a aprender, e do sentido da iniciativa e o espírito emprendedor. 

 
Ademais, en segundo de bacharelato deberemos preparar ao noso 

alumnado para superar a avaliación final, da que, de momento, non dependerá 
a obtención do título de bacharel, pero sí o seu acceso á universidade.  
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4.4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
AVALIABLE 
 

A concreción para cada estándar de aprendizaxe avalaible atópase 
desenvolvido no  seguinte cadro que reúne: 

- Temporalización. 
- Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
- Procedementos e instrumentos de avaliación. 
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO  Economía da empresa 

NIVEL  2º SECUNDARIA: BACHARELATO ÁREA Economía de empresa (EE) 

Criterio de 
avaliación Estándares 

Grao mínimo para superar a 
área 
Indicador mínimo de logro 

T 1 
 
 

T 2 
 
 

T 3 
 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 
C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

EE-B1.1 

2º-EEB1.1.1 - Distingue 
as formas xurídicas das 
empresas e relaciónaas 
coas esixencias de capital 
e coas responsabilidades 
para cada tipo. 
 
Peso: 1.5% 
 

Distingue as formas xurídicas das 
empresas. X   

PROCEDEMENTOS: Probas específicas, Observación 
sistemática, Intercambios orais cos alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva (90%), Diario de clase 
(5%), Posta en común (5%) 

CD 
CMCT 
CSIE 

EE-B1.1 

2º-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. 
 
Peso: 1.8% 
 

Identifica e valora as formas 
xurídicas de empresa. X   

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Análise das 
producións dos alumnos/as, Intercambios orais cos 
alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (3%), Resolución 
de exercicios e problemas (4%), Posta en común (3%), 
Proba obxectiva (90%), 

CD 
CMCT 

EE-B1.1 2º-EEB1.1.3 - Analiza, 
para un determinado caso 

Analiza, para un determinado 
caso práctico, os criterios de X   PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, Probas 
CD 
CMCT 
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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. 
 
Peso: 1.8% 
 

clasificación de empresas 
segundo a fórmula xurídica que 
adoptan, e o seu carácter público 
ou privado. 

específicas, 
 

INSTRUMENTOS: Posta en común (40%), Resolución de 
exercicios e problemas (60%), 

CCA 

EE-B1.1 

2º-EEB1.1.4 - Describe os 
elementos da empresa en 
relación coas funcións 
que desenvolven e os 
obxectivos que procuran 
dentro do sistema 
 
Peso: 1.5% 
 

Describe os elementos da 
empresa en relación coas 
funcións que desenvolven. 

X   

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as, 
Análise das producións dos alumnos/as, Cuestionarios, 
Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común (3%), Investigacións 
(3%), Cuestionario aberto (4%), Proba obxectiva (90%), 

CCL 
CSIEE 

EE-B1.2 

2º-EEB1.2.1 - 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. 
 
Peso: 1.6% 

Identifica os tipos de empresas e 
de empresarios/as que actúan no 
seu contorno. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Investigacións (60%), Posta en común 
(40%), 

CD 
CMCT 
CSC 
CSIEE 
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EE-B1.2 

2º-EEB1.2.2 - Analiza a 
relación entre empresa, 
sociedade e ambiente, e 
valora os efectos positivos 
e negativos das 
actuacións das empresas 
nas esferas social e 
ambiental. 
 
Peso: 1.5% 
 

Analiza a relación entre empresa, 
sociedade e ambiente. X X  

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as, 
 

INSTRUMENTOS: Posta en común (100%), 

CD 
CSC 
CSIEE 

EE-B1.2 

2º-EEB1.2.3 - Analiza a 
actividade das empresas 
como elemento 
dinamizador de progreso, 
estimando a súa creación 
de valor para a sociedade 
e para a cidadanía 
 
Peso: 1.5% 
 

Analiza a actividade das 
empresas como elemento 
dinamizador de progreso. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as, 
Análise das producións dos alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común (40%), Investigacións 
(60%), 

CSC 
CSIEE 

EE-B2.1 

2º-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 
 
Peso: 1.5% 
 
 

Describe e analiza os factores 
que determinan a localización e a 
dimensión dunha empresa. 

X   

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as, 
Análise das producións dos alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común (40%), Investigacións 
(60%), 

CCL 
CMCT 
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EE-B2.1 

2º-EEB2.1.2 - Valora o 
crecemento da empresa 
como estratexia 
competitiva e relaciona as 
economías de escala coa 
dimensión óptima da 
empresa. 
 
Peso: 1.5% 
 

Valora o crecemento da empresa 
como estratexia competitiva.  X  

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Probas específicas, 
 

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (10%), Proba 
obxectiva (90%), 

CD 
CMCT 
CSIEE 

EE-B2.1 

2º-EEB2.1.3 - Identifica e 
explica as estratexias de 
especialización e 
diversificación 
 
Peso: 1.5% 
 

Identifica e explica as estratexias 
de especialización e 
diversificación. 

X X  

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Intercambios orais 
cos alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (60%), Posta en 
común (40%), 

CCL 
CMCT 
CSIEE 

EE-B2.1 

2º-EEB2.1.4 - Analiza as 
estratexias de crecemento 
interno e externo a partir 
de supostos concretos. 

Analiza as estratexias de 
crecemento interno e externo. X X  

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Intercambios orais 
cos alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (6%), Posta en 

CAA 
CD 
CMCT 
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Peso: 1.8% 
 

común (4%), Proba obxectiva (90%), 

EE-B2.1 

2º-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. 
 
Peso: 1.5% 
 
 
 

Examina o papel das pequenas e 
das medianas empresas no noso 
país, e valora as súas vantaxes e 
os seus inconvenientes. 

X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Cuestionarios, Intercambios orais cos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Investigacións (40%), Cuestionario 
aberto (30%), Posta en común (30%), 

CSC 
CSIEE 

EE-B2.1 

2º-EEB2.1.6 - Describe as 
características e as 
estratexias de 
desenvolvemento da 
empresa multinacional, e 
valora a importancia da 
responsabilidade social e 
ambiental. 
 
Peso: 1.5% 
 

Describe as características da 
empresa multinacional, e valora a 
importancia da responsabilidade 
social e ambiental. 

X   

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Intercambios orais 
cos alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (60%), Posta en 
común (40%), 

CCL 
CSC 
CMCT 

EE-B2.1 

2º-EEB2.1.7 - Estuda o 
impacto da incorporación 
da innovación e das 
novas tecnoloxías na 
estratexia da empresa, e 
relaciónao coa 

Estuda o impacto da 
incorporación da innovación e 
das novas tecnoloxías na 
estratexia da empresa. 

X X  

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Probas específicas, 
 

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (10%), Proba 
obxectiva (90%), 

CD 
CSC 
CMCT 
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capacidade para competir 
de xeito global. 
 
Peso: 1.5% 
 

EE-B3.1 

2º-EEB3.1.1 - Reflexiona 
sobre a división técnica do 
traballo nun contexto 
global de 
interdependencia 
económica para valorar as 
súas consecuencias 
sociais. 
 
Peso: 1.5% 
 

Reflexiona sobre a división 
técnica do traballo nun contexto 
global. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Análise das 
producións dos alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (40%), 
Investigacións (60%), 

CMCT 
CSC 

EE-B3.1 

2º-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. 
 
Peso: 1.8% 
 

Describe a estrutura organizativa, 
o estilo de dirección, e a 
organización informal da 
empresa. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas, Cuestionarios, 
Intercambios orais cos alumnos/as, Análise das producións 
dos alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva (90%), Cuestionario 
aberto (3%), Posta en común (2%), Resolución de 
exercicios e problemas (4%), Caderno de clase (1%), 

CCL 
CMCT 
CSIEE 

EE-B3.1 

2º-EEB3.1.3 - Identifica a 
función de cada área de 
actividade da empresa 
(aprovisionamento, 
produción e 

Identifica a función de cada área 
de actividade da empresa 
(aprovisionamento, produción e 
comercialización, investimento e 
financiamento, recursos humanos 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Intercambios orais 
cos alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (6%), Posta en 
común (4%), Proba obxectiva (90%), 

CD 
CMCT 
CSIEE 
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comercialización, 
investimento e 
financiamento, recursos 
humanos e 
administrativa), así como 
as súas interrelacións. 
 
Peso: 1.5% 
 

e administrativa). 

EE-B3.1 

2º-EEB3.1.4 - Investiga 
sobre a organización nas 
empresas do seu ámbito 
máis próximo e identifica 
vantaxes e 
inconvenientes, detecta 
problemas, e describe 
propostas de mellora. 
Peso: 1.5% 

Investiga sobre a organización 
nas empresas do seu ámbito 
máis próximo. 

X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase (40%), Posta en 
común (20%), Investigacións (40%), 

CAA 
CD 
CSC 
CSIEE 

EE-B3.1 

2º-EEB3.1.5 - Aplica os 
seus coñecementos a 
unha organización 
concreta, para detectar 
problemas e propor 
melloras. 
 
Peso: 1.5% 
 

Aplica os seus coñecementos a 
unha organización concreta, para 
detectar problemas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, Probas 
específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase (10%), Investigacións 
(30%), Posta en común (10%), Proba de interpretación de 
datos (30%), Traballo de aplicación e síntese (20%), 

CAA 
CMCT 
CSIEE 

EE-B3.1 

2º-EEB3.1.6 - Valora a 
importancia dos recursos 
humanos nunha empresa 
e analiza diferentes 
maneiras de abordar a 
súa xestión e a súa 

Valora a importancia dos 
recursos humanos nunha 
empresa e analiza diferentes 
maneiras de abordar a súa 
xestión. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Cuestionarios, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(6%), Cuestionario aberto (4%), Proba obxectiva (90%), 

CAA 
CSC 
CSIEE 
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relación coa motivación e 
a produtividade. 
 
Peso: 1.5% 
 

EE-B4.1 

2º-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. 
 
Peso: 2% 
 
 
 
 
 

Realiza cálculos da produtividade 
de distintos factores e interpreta 
os resultados obtidos. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Cuestionarios, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(3%), Cuestionario aberto (3%), Proba de interpretación de 
datos (4%), Proba obxectiva (90%), 

CD 
CMCT 

EE-B4.1 

2º-EEB4.1.2 - Analiza e 
valora a relación entre a 
produtividade e os 
salarios dos/das 
traballadores/as. 
 
Peso: 1.5% 
 

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

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, Probas 
específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Investigacións (30%), Resolución de 
exercicios e problemas (30%), Posta en común (10%), 
Proba de interpretación de datos (30%), 

CMCT 
CSC 

EE-B4.1 

2º-EEB4.1.3 - Reflexiona 
sobre a importancia para 
a sociedade e para a 
empresa da investigación 
e da innovación 

Reflexiona sobre a importancia 
para a sociedade e para a 
empresa da investigación e da 
innovación tecnolóxica. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Cuestionarios, Intercambios orais cos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Investigacións (40%), Cuestionario 

CAA 
CMCT 
CSC 
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tecnolóxica en relación 
coa competitividade e o 
crecemento. 
 
Peso: 1.5% 
 

aberto (30%), Posta en común (30%), 

EE-B4.2 

2º-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. 
 
Peso: 1.8% 
 

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. 

X  X 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Análise das 
producións dos alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (3%), Resolución 
de exercicios e problemas (4%), Proba de interpretación de 
datos (3%), Proba obxectiva (90%), 

CD 
CMCT 

EE-B4.2 

2º-EEB4.2.2 - Identifica e 
calcula os tipos de custos, 
ingresos e beneficios, e 
represéntaos. Peso: 2% 

Identifica e calcula os tipos de 
custos, ingresos e beneficios 
dunha empresa. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Cuestionarios, Probas específicas, 
INSTRUMENTOS: Res. exercicios e probl. (4%), Cuest. 
aberto (3%), P. Interpret. datos (3%), P.obxectiva (90%) 

CD 
CMCT 

EE-B4.2 

2º-EEB4.2.3 - Calcula o 
limiar de vendas (de 
rendibilidade) necesario 
para a supervivencia da 
empresa. 
 
Peso: 2% 
 

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

 X  

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Análise das 
producións dos alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (3%), Resolución 
de exercicios e problemas (3%), Proba de interpretación de 
datos (4%), Proba obxectiva (90%), 

CD 
CMCT 

EE-B4.2 2º-EEB4.2.4 - Analiza os 
métodos custo beneficio e 

Analiza os métodos custo 
beneficio como instrumentos de X   PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as, Cuestionarios, Probas específicas, 
CSIEE 
CMCT 
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custo eficacia como 
instrumentos de medida e 
avaliación que axudan á 
toma de decisións. 
 
Peso: 1.8% 
 

medida e avaliación que axudan 
á toma de decisións. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(3%), Cuestionario aberto (3%), Proba de interpretación de 
datos (4%), Proba obxectiva (90%), 

EE-B4.3 

2º-EEB4.3.1 - Identifica os 
custos que xera o 
almacén e resolve casos 
prácticos sobre o ciclo de 
inventario. 
 
Peso: 1.5% 
 

Identifica os custos que xera o 
almacén.  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Cuestionarios, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(6%), Cuestionario aberto (4%), Proba obxectiva (90%), 

CD 
CMCT 

EE-B4.3 

2º-EEB4.3.2 - Valora as 
existencias en almacén 
mediante diferentes 
métodos 
 
Peso: 2% 
 
 
 

Valora as existencias en almacén 
mediante diferentes métodos.  X  

PROCEDEMENTOS: Probas específicas, 
 

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(6%), Proba obxectiva (90%), Proba de interpretación de 
datos (4%), 

CD 
CMCT 

EE-B4.3 

2º-EEB4.3.3 - Valora a 
relación entre o control de 
inventarios e a 
produtividade e a 
eficiencia nunha empresa. 
 
Peso: 1.5% 
 

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

 X  

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Intercambios orais 
cos alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (30%), Posta en 
común (30%), Proba de interpretación de datos (40%), 

CSIEE 
CMCT 
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EE-B5.1 

2º-EEB5.1.1 - Caracteriza 
un mercado en función de 
diferentes variables como, 
por exemplo, o número de 
competidores e o produto 
vendido. 
 
Peso: 1.5% 
 

Caracteriza un mercado en 
función do número de 
competidores e o produto 
vendido. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Probas específicas, 
 

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (4%), Proba de 
interpretación de datos (6%), Proba obxectiva (90%), 

CSIEE 

EE-B5.1 

2º-EEB5.1.2 - Identifica e 
adapta a cada caso 
concreto as estratexias e 
os enfoques de márketing. 
 
Peso: 1.5% 
 

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

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, Probas 
específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Investigacións (40%), Posta en común 
(30%), Proba de interpretación de datos (30%), 

CAA 
CD 
CMCT 

EE-B5.1 

2º-EEB5.1.3 - Interpreta e 
valora estratexias de 
márketing, incorporando 
nesa valoración 
consideracións de 
carácter ético, social e 
ambiental 
 
Peso: 1.8% 
 

Interpreta e valora estratexias de 
márketing.  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, Probas 
específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Investigacións (30%), Posta en común 
(10%), Proba de interpretación de datos (30%), Traballo de 
aplicación e síntese (30%), 

CD 
CMCT 
CSC 
CSIEE 

EE-B5.1 

2º-EEB5.1.4 - Comprende 
e explica as fases e as 
etapas da investigación 
de mercados. 
 
Peso: 1.5% 
 

Comprende as fases e as etapas 
da investigación de mercados. X X  

PROCEDEMENTOS: Probas específicas, 
 

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(100%), 

CCL 
CMCT 
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EE-B5.1 

2º-EEB5.1.5 - Aplica 
criterios e estratexias de 
segmentación de 
mercados en casos 
prácticos. 
 
Peso: 1.6% 
 

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

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, Probas 
específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Investigacións (30%), Traballo de 
aplicación e síntese (20%), Posta en común (10%), 
Exposición dun tema (40%), 

CD 
CMCT 

EE-B5.1 

2º-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. 
 
Peso: 1.5% 
 

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

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, Probas 
específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Investigacións (4%), Posta en común 
(3%), Proba obxectiva (90%), Traballo de aplicación e 
síntese (3%), 

CD 
CMCT 
CSC 

EE-B5.1 

2º-EEB5.1.7 - Describe a 
organización e o 
funcionamento do 
departamento comercial 
da empresa. 
 
Peso: 1.5% 
 

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

 X  

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Probas específicas, 
 

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (10%), Proba 
obxectiva (90%), 

CMCT 
CCL 

EE-B5.1 

2º-EEB5.1.8 - Determina 
as necesidades da 
clientela en relación coas 
características dos 
produtos ou dos servizos 

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

 X  

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Probas específicas, 
 

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (10%), Proba 
obxectiva (90%), 

CD 
CMCT 
CSC 
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ofrecidos pola empresa 
 
Peso: 1% 
 

EE-B6.1 

2º-EEB6.1.1 - Recoñece 
os elementos patrimoniais 
e a función que teñen 
asignada. 
 
Peso: 1.8% 
 

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

  X 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Probas específicas, 
 

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (30%), Resolución 
de exercicios e problemas (40%), Proba de interpretación 
de datos (30%), 

CMCT 
CSIEE 

EE-B6.1 

2º-EEB6.1.2 - Identifica, 
valora e clasifica os bens, 
os dereitos e as obrigas 
da empresa en masas 
patrimoniais 
 
Peso: 2% 
 

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

  X 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Probas específicas, 
 

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (3%), Proba de 
interpretación de datos (3%), Resolución de exercicios e 
problemas (4%), Proba obxectiva (90%), 

CMCT 

EE-B6.1 

2º-EEB6.1.3 - Interpreta a 
correspondenciaentre os 
investimentos e o seu 
financiamento. 
 
Peso: 1.8% 
 
 
 
 

nterpreta a correspondencia 
entre os investimentos e o seu 
financiamento. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, Probas 
específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(4%), Posta en común (3%), Proba de interpretación de 
datos (3%), Proba obxectiva (90%), 

CAA 

EE-B6.1 
2º-EEB6.1.4 - Detecta 
posibles desaxustes no 
equilibrio patrimonial, na 

Detecta posibles desaxustes no 
equilibrio patrimonial mediante a 
utilización de rateos. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Proba de interpretación de datos (4%), 

CMCT 
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solvencia e no 
apancamento da 
empresa, mediante a 
utilización de rateos. 
 
Peso: 2% 
 

Proba obxectiva (90%), Resolución de exercicios e 
problemas (6%), 

EE-B6.1 

2º-EEB6.1.5 - Propón 
medidas correctoras 
axeitadas en caso de se 
detectar desaxustes 
patrimoniais ou 
financeiros. 
 
Peso: 1.8% 
 

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

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(10%), Proba obxectiva (90%), 

CAA 
CSIEE 

EE-B6.1 

2º-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. 
 
Peso: 1% 
 

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

X X X 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Intercambios orais 
cos alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (40%), Posta en 
común (30%), Proba de interpretación de datos (30%), 

CMCT 
CD 

EE-B6.1 

2º-EEB6.1.7 - Recoñece a 
conveniencia do equilibrio 
económico, patrimonial e 
financeiro. Peso: 1.5% 

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

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Cuestionarios, Intercambios orais 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(40%), Cuestionario aberto (30%), Posta en común (30%), 

CMCT 
CSIEE 
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EE-B6.1 

2º-EEB6.1.8 - Valora a 
importancia da 
información na toma de 
decisións. 
 
Peso: 1.5% 
 

Valora a importancia da 
información na toma de 
decisións. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Intercambios orais 
cos alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (60%), Posta en 
común (40%), 

CAA 
CSIEE 

EE-B6.1 

2º-EEB6.1.9 - Calcula o 
resultado do exercicio 
económico da empresa, 
empregando os criterios 
de imputación aplicables. 
 
Peso: 1.8% 
 

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

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(6%), Proba de interpretación de datos (4%), Proba 
obxectiva (90%), 

CD 
CMCT 

EE-B6.1 

2º-EEB6.1.10 - Identifica, 
interpreta e clasifica os 
elementos do resultado da 
empresa. 
 
Peso: 2% 
 

Identifica e clasifica os elementos 
do resultado da empresa.   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase (1%), Resolución de 
exercicios e problemas (6%), Proba de interpretación de 
datos (3%), Proba obxectiva (90%), 

CD 
CMCT 
CSIEE 

EE-B6.2 

2º-EEB6.2.1 - Identifica as 
obrigas fiscais das 
empresas segundo a súa 
organización e a 
actividade que 
desenvolvan. 
 
Peso: 1.5% 
 
 
 

identifica as obrigas fiscais das 
empresas segundo a súa 
organización e a actividade que 
desenvolvan. 

X X  

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Probas específicas, 
 

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (4%), Resolución 
de exercicios e problemas (6%), Proba obxectiva (90%), 

CMCT 
CSIEE 
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EE-B6.2 

2º-EEB6.2.2 - Describe o 
funcionamento básico dos 
impostos que recaen 
sobre as empresas e 
destaca as principais 
diferenzas entre eles. 
 
Peso: 1.8% 
 

Describe o funcionamento básico 
dos impostos que recaen sobre 
as empresas. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, Probas 
específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(6%), Posta en común (4%), Proba obxectiva (90%), 

CMCT 
CCL 

EE-B6.2 

2º-EEB6.2.3 - Valora a 
achega que supón para a 
riqueza nacional a carga 
impositiva que soportan 
as empresas. 
 
Peso: 1.5% 
 

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

X   

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as, 
Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común (10%), Proba 
obxectiva (90%), 

CSC 

EE-B7.1 

2º-EEB7.1.1 - Coñece e 
enumera os métodos 
estáticos (prazo de 
recuperación)e dinámicos 
(criterio do valor actual 
neto) para seleccionar e 
valorar investimentos. 
 
Peso: 1.8% 
 

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

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas específicas, 
 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva (90%), Resolución de 
exercicios e problemas (10%), 

CD 
CSIEE 
CMCT 

EE-B7.1 

2º-EEB7.1.2 - Aplica 
métodos estáticos (prazo 
de recuperación) e 
dinámicos (v.a.n.), nun 

Aplica métodos dinámicos (valor 
actual neto), nun suposto 
concreto de selección de 
alternativas de investimento para 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 

CD 
CMCT 
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suposto concreto de 
selección de alternativas 
de investimento. 
Peso: 2% 

unha empresa. (6%), Proba de interpretación de datos (4%), Proba 
obxectiva (90%), 

EE-B7.1 

2º-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. 
 
Peso: 1.8% 
 

Explica as posibilidades de 
financiamento das empresas 
diferenciando o externo e o 
interno, a curto e a longo prazo. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(6%), Proba de interpretación de datos (4%), Proba 
obxectiva (90%), 

CCL 
CMCT 

EE-B7.1 

2º-EEB7.1.4 - Analiza, nun 
suposto concreto de 
financiamento externo,as 
opcións posibles, os seus 
custos e as variantes de 
amortización. 
 
Peso: 1.6% 
 

Analiza, nun suposto concreto de 
financiamento externo,as opcións 
posibles. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, Probas 
específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(4%), Posta en común (2%), Proba de interpretación de 
datos (4%), Proba obxectiva (90%), 

CAA 
CD 
CMCT 

EE-B7.1 

2º-EEB7.1.5 - Analiza e 
avalía, a partir dunha 
necesidade concreta, as 
posibilidades que teñen 
as empresas de recorrer 
ao mercado financeiro. 
 
Peso: 1.7% 

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

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Investigacións (30%), Resolución de 
exercicios e problemas (40%), Proba de interpretación de 
datos (30%), 

CAA 
CMCT 
CSIEE 
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EE-B7.1 

2º-EEB7.1.6 - Valora as 
fontes externas e internas 
de financiamento da 
empresa. 
Peso: 1.8% 

Valora as fontes externas e 
internas de financiamento da 
empresa. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Investigacións (10%), Proba obxectiva 
(90%), 

CMCT 
CSIEE 

EE-B7.1 

2º-EEB7.1.7 - Analiza e 
expresa as opcións 
financeiras que mellor se 
adaptan a un caso 
concreto de necesidade 
financeira. 
 
Peso: 1.8% 
 

Expresa as opcións financeiras 
que mellor se adaptan a un caso 
concreto de necesidade 
financeira. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, Probas 
específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(40%), Posta en común (20%), Proba de interpretación de 
datos (40%), 

CMCT 
CAA 

EE-B7.1 

2º-EEB7.1.8 - Aplica os 
coñecementos 
tecnolóxicos á análise e á 
resoluciónde supostos. 
 
Peso: 1.2% 
 

Aplica os coñecementos 
tecnolóxicos á análise e á 
resoluciónde supostos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, 
Observación sistemática, 

 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e síntese (80%), 
Posta en común 20%). 

CMCT 
CD 

EE-B7.1 

2º-EEB7.1.9 - Identifica e 
describe os ciclos da 
actividade da empresa e 
as súas fases. 
 
Peso: 1.5% 
 

Identifica e describe os ciclos da 
actividade da empresa.  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(10%), Proba obxectiva (90%), 

CCL 
CMCT 
CSIEE 

EE-B7.1 
2º-EEB7.1.10 - Calcula, 
para un determinado 
suposto práctico, os 

Calcula, para un determinado 
suposto práctico, os períodos de 
maduración da empresa. 

 X  
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Probas específicas, 

 

CMCT 
CAA 
CD 
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períodos de maduración 
da empresa, e distingue 
as súas fases. 
 
Peso: 1.9% 
 

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(10%), Proba obxectiva (90%), 
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4.5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 
 
O tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao nivel competencial 
inicial do alumnado, partindo cando cumpra de aprendizaxes máis simples, 
respectando ritmos e estilos de aprendizaxe que teñan en conta a atención á 
diversidade. Pártese do nivel de desenvolvemento do alumno, nos seus 
distintos aspectos, para construír, a partir de aí, outras aprendizaxes que 
favorezan e melloren este nivel de desenvolvemento.Favorecerase o traballo 
individual e o cooperativo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de 
técnicas e hábitos de investigación , a capacidade do alumnado de aprender en 
por si, así como a transferencia e a aplicación do aprendido nunha diversidade 
de contextos. 
 

• As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta 
necesaria polo seu carácter imprescindible na educación como pola súa 
utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral.  

• Proceso de aprendizaxe esixirá a procura de información, a análise da 
información facilitada polo profesor ou buscada polo alumno, así como a 
capacidade de sintetizar a mesma e transmitila con corrección. 

• Fomentarase o autoaprendizaxe. Os alumnos deben ser capaces de 
aprender a aprender e de pensar de maneira crítica. As metodoloxías 
deberán ser eminentemente activas e participativas e deberán favorecer 
o desenvolvemento da capacidade do alumno para aprender en por si e 
traballar en equipo (aprendizaxe cooperativa, aprendizaxe por proxectos, 
aprendizaxe baseada en problemas, etc.). 

• A materia é en si mesma instrumental. Darase prioridade á comprensión 
dos contidos -memoria comprensiva- e á súa funcionalidade, de modo 
que poidan relacionalos coa súa contorna real 
 

A adopción das competencias clave como finalidades formativas da etapa leva 
a un modelo de aprendizaxe activo.  
Polo tanto sendo conscientes de que os alumnos que forman o grupo de clase, 
xeralmente, teñen diferentes motivacións, capacidades, ambiente social, etc, 
unido ao feito de que como docentes temos como meta a formación integral do 
alumno, formándoo en todas as súas capacidades, non soamente as cognitivas 
supón para a profesora a necesidade de atender esas diferenzas, por iso 
utilizaranse ao longo do curso diversos modelos metodolóxicos: 
 

- Modelo expositivo: presentando o tema estruturado 
loxicamente para transmitir os coñecementos ao alumno e 
permitir que o alumno comprenda e sistematice  os 
coñecementos especificativos da unidade didáctica 

- Colaborativo: fomentando a participación dos alumnos durante 
a presentación do tema, na maior medida posible 
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- Análise de casos ou exercicios prácticos co obxectivo de fixar 
os conceptos e interpretar noticias económicas ( uso 
fundamental de períodicos, Internet, aula virtual) Os alumnos 
realizarán exercicios na aula e tamén na casa. Realizaranse 
ademais debates,  tarefas diversas. 
 

Estas metodoloxías favorecerán o traballo individual unhas veces e outras o 
traballo en grupo, traballo corporativo, o pensamento autónomo, crítico e 
rigoroso, así como o uso de técnicas e hábitos de investigación.  
Sendo fundamental para os alumnos o uso das tecnoloxías da información e 
comunicación para  búsqueda de información, asi como o uso do períodico. 
 
 
 
4.6.  MATERIAIS  E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
O Departamento de Economía  fixou como libro oficial no curso 2018-19: 
 
- José Alfaro, Clara González, Montserrat Pina. Economía da  empresa. 2º 
Bachillerato. Editorial Mc Graw Hill. 
 
 
 Ademais utilizará como libros auxiliares: 
 
 - Alberto Pérez César, Economía da empresa 2º bachillerato. Editorial 
Galinova Editorial,S.L.   
- Andrés Carreira, Enrique Lluch. Economía  da empresa. 2º Bachillerato. 
Editorial S.M. 
- Rafael Prieto-Puga Fariña. Economía  da empresa. 2º Bachillerato. Editorial 
Baía 
- R. Pascual, R. Burgaleta, M.ª A. Barrio. Economía da empresa. 2º 
Bachillerato. Editorial Ecir. 
- Vicente do Val, J. Luís Gómez de Agüero. Economía da empresa.2º 
Bachillerato. Editorial Mc. Graw Hill. 
- Economía  da empresa.2º Bachillerato. Editorial Editex 
- Concepción Delgado, Economía  da Empresa. 2º Bachillerato.Editorial 
Palomero-Delgado. 
 

• Utilizarase como material didáctico noticias de xornais, revistas 
relacionados coa materia explicada en clase, debendo facer os alumnos 
comentarios sobre os mesmos, co cal será moi importante a 
participación do alumnado no desenvolvemento da clase. 

• Utilización das TIC, busca de información,  
• Páxina Web.:   
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 www.ipyme.org 
 www.eugo.es 
www.ventanillaempresarial.e 
www.igape.es 
www.agenciatributaria.es 
www.consumo-inc.es 
www.oepm.es 
www.rmc.e 
www.cnmc.e 
www.seg-social.es 
www.sepe.es  

  www.circe.es 
 
 
 
4.7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN  E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO. 
 
A avaliación será continua, o que require a asistencia regular do alumnado ás 
clases e as demais actividades programadas. 

A avaliación da presente materia non se centrará exclusivamente nas 
cualificacións obtidas nas probas de control e exames (PE: probas específicas), 
senon que se valorará a participación do alumno/a na clase, traballos, 
actividades e exercicios realizados ao longo das distintas unidades, 
valorándose o traballo en clase de forma continuada (PA: producción do 
alumno). 

Os alumnos/as deberán levar ao longo do curso un caderno, no que recollan os 
apuntes, traballos, actividades e exercicios correspondentes a cada avaliación. 
A elaboración do caderno é obrigatoria e presentarase a solicitude da profesora 
en cada avaliación. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

En cada avaliación a materia será superada ou aprobada se o alumno obtén 
unha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10, que será o resultado 
de: 

1.- Nota dos exames que terá unha ponderación do 90% da nota global (PE),  
2.-  Nota correspondente á participación do alumno na clase, evolución do 
alumno ao longo da avaliación, recursos que utiliza, dificultades que atopa e 
procedementos que usa para resolvelas, etc : terá una ponderación do 5% da 
nota global. (PA). 

http://www.ipyme.org/
http://www.eugo.es/
http://www.ventanillaempresarial.e/
http://www.igape.es/
http://www.agenciatributaria.es/
http://www.consumo-inc.es/
http://www.oepm.es/
http://www.rmc.e/
http://www.cnmc.e/
http://www.seg-social.es/
http://www.sepe.es/
http://www.circe.es/
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3.- Nota sobre o traballo en clase, realización e corrección  dos exercicios para 
facer na casa, esquemas, etc.: terá una ponderación do 5% da nota global. 
(PA). 
 
Os traballos propostos durante o curso terán que ser entregados nas datas 
sinaladas, de non ser así, non serán recollidos, polo que non serán 
cualificados. 

A cualificación farase en base a 3 avaliacións, tendo a terceira a consideración 
de final. De cara á cualificación do alumno seguirase o principio de avaliación 
continua, en virtude do cal en cada avaliación poderanse incorporar os contidos 
das precedentes. A nota mínima para facer media será de 3 puntos. 

As probas escritas poderán ser diferenciadas para atender as necesidades 
individuais, a súa evolución académica e mesmo a  outras razóns (espazo, 
tempo,...) 

Os alumnos promocionarán na convocatoria ordinaria sempre que teñan 
unha nota igual ou superior a 5 sobre un total de 10 puntos, como resultado da 
media das avaliacións aprobadas. No caso de que unicamente supere a 
avaliación final a cualificación será de 5. 

Na convocatoria extraordinaria  os alumnos terán que facer unha proba 
escrita na que se dará prioridade a aquelas cuestións que permitan valorar a 
adquisición das competencias clave. Promocionarán, neste caso, sempre que 
teñan unha nota igual ou superior a 5 sobre un total de 10 puntos.  

Poderá darse o caso da obrigatoriedade da presentación dalgún traballo, no 
caso de non facelo ao longo do curso. 

 
 
 
4.8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO 
E Á PRÁCTICA DOCENTE. 
 
O Departamento reunirase de forma periódica, una vez o trimestre, para valorar 
o cumprimento ou non da Programación didáctica e propor modificacións ou 
non da mesma, caso de ter que realizar algunhas modificacións, analizaranse 
as causas.  
Para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente así como a propia 
programación empregaremos os seguintes indicadores de logro:  

- Obxectivos. 
- Contidos. 
- Temporalización. 
- Criterios de avaliación. 
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- Estándares de aprendizaxe (LOMCE) 
- Competencias básicas e competencias clave.  
- Contidos mínimos exixíbeis. 
- Metodoloxía didáctica (recursos). 
- Atención á diversidade.  

 
 
 
4.9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADE DE SEGUEMENTO, 
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES  
 
No ano académico 2018/19, o alumnado matriculado no segundo curso de 
bacharelato  que teña algunha materia pendente de primeiro será avaliado 
desta. 
Avaliación ordinaria 
Os alumnos de 2º de bacharelato coa materia de Economía pendente 
realizarán ao longo do curso dous exames nas datas sinaladas pola Comisión 
de Coordinación Pedagóxica.  
A materia será distribuida en dous partes: 
1º exame: abarca os seguintes bloques contidos non decreto 86/2015 de 25 

xuño: 
• Bloque 1 Economía e escaseza. A organización económica 
• Bloque 2 Actividade produtiva 
• Bloque 3 O mercado e o sistema de prezos 

   
•2º exame: abarca os seguintes bloques : 

• Bloque 4 A macroeconomía 
• Bloque 5 Aspectos financeiros da Economía 
• Bloque 6 O contexto internacional da Economía 

En cada proba avaliarase a expresión, presentación, capacidade de síntese e a 
adecuación das respostas á pregunta. Cada proba será valorada de 0 a 10. 
 
Haberá un exame final que só o terán que realizar os alumnos que non 
consigan recuperar a materia nos exames parciais,e repetirán só a parte (ou 
partes) aínda non superadas. 
Pode aprobarse a materia por parciais si se dan as seguintes circunstancias:  
• Aprobando ambos parciais (é dicir, obtendo un 5 como mínimo  sobre 10 en 
cada un deles)  
•Obtendo unha cualificación non inferior a 5 na media aritmética das 
cualificacións dos parciais, sempre e cando non existan nestas cualificacións 
notas inferiores a 4. 
 
Na avaliación extraordinaria(setembro) realizarase un único exame no que 
entrará toda a materia ( Bloques do 1 ao 6) 
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4.10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 
ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS  
 
Non é de aplicación 
 
 

4.11 DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 
COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS 
SEUS RESULTADOS. 
 
A AVALIACIÓN INICIAL de coñecementos previos non se realizará mediante 
proba escrita, senón que será a partir da observación directa do 
desenvolvemento das actividades propostas ao efecto, como o profesor 
coñecerá o nivel destes coñecementos previos. 
 
 
4.12. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
Sendo conscentes de que os alumnos que forman o grupo clase son distintos 
nas súas motivacións, capacidades, ambiente social, etc., unido ao feito de que 
como docentes temos como meta a formación integral do alumno, formándoo 
en todas as súas capacidades, non soamente nas cognitivas, o profesor/a  
deberá atender esas diferenzas. Por iso, seguiranse as seguintes pautas: 
 
- Emprego de metodoloxías didácticas diversas, como recurso que se pode 
introducir nas formas de enfocar ou presentar determinados contidos ou 
actividades como consecuencia dos distintos graos de coñecementos previos 
detectados nos alumnos. 
- Proposta de actividades diferenciadas e variadas, que se adaptarán ás 
motivacións, intereses e necesidades que presenten os alumnos. Tratándose 
de alumnos que manifesten algunha dificultade para traballar determinados 
contidos, axustaranse o grao de complexidade da actividade e os 
requerimentos da tarefa, ás súas posibilidades, ademais de ter plantexadas 
actividades de reforzo para estas situacións. 
-  Materiais didácticos diversos. O emprego de  materiais curriculares   e  
recursos didácticos variados permitirá unha mellor adaptación aos diferentes 
tipos de capacidades, intereses e motivacións dos alumnos. Tamén se poderán 
secuenciar os recursos materiais segundo o grado de dificultade, utiizando en 
cada caso aqueles que resposten mellor ás necesidades concretas de cada 
alumno. 
- Agrupamentos flexibles e ritmos distintos. Na medida en que se promova o 
traballo en equipo, farase máis doado a interacción entre os alumnos. Ademais, 
ao subdividir o grupo de alumnos en grupos homoxéneos, resultará máis 
sinxelo axeitar a axuda pedagóxica ás súas necesidades específicas.   
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4.13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 

1. Educación cívica. As competencias sociais e cívicas son na práctica 
competencias do Departamento Economía, a materia contribúe nun 20% 
á adquisición da competencia social e civica, a formación de cidadáns 
responsables, conscientes dos seus dereitos e das súas obrigas ( 
impostos, medioambiente, organizacións económicas, desenvolvemento 
sostenible, etc). 

2. Compresión de lectura, a expresión oral e escrita son elementos 
presentes en todos os cursos (traballos escitos, exposicións, uso da 
prensa...). 

3. Traballo con tecnoloxías da información e da comunicación. de xeito 
habitual traballamos a busca e selección de información a través de 
Internet para cumprimentar información, busca de datos, realización de 
traballos, etc. Os alumnos deben ser capaces de realizar a búsqueda de 
información através das nuevas tecnoloxías para transformarla en 
coñecemento. 

4. Animar ao emprendemento é un elemento transversal especialmente 
significativo  

5. O desenvolvemento sustentable e o medio son elementos que están 
presentes na materia de economía ( enerxías alternativas...). 

 
 
 

4.14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 
O departamento non ten previsto, por agora, ningunha actividade. 
 
 
 
4.15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN  DA 
PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA 
 
O departamento de Economía estableceu unha serie de pautas para a 
avaliación e seguimento da súa programación: 
 
A avaliación de programación require de instrumentos que permitan recoller 
información sobre o grado de posta en práctica da mesma, o motivo polo cal 
pudiera surdir algunha desviación, consecución de obxectivos, interese e 
participación do alumnado, melloras que se poidan introducir, etc. para  poder 
modificala de tal xeito que se chegue a optimizar o máximo posible. 
 
A través da análise mensual dos contidos desenvolvidos e os 
requerimentos do alumnado na aula, poderán e deberán producirse 
modificacións na programación, para así incidir nos problemas e 
carencias detectadas. Estas modificacións ou propostas de mellora serán 
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tidas en conta nas actas do departamento, por avaliación e na memoria 
final do curso. 
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ADMINISTRACION E XESTION 

 
 
 
 
 
 
 
 

2º BACHARELATO 
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5.1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN  
 
A Resolución do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, xunto co Decreto 86/2015, do 
25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, constitúen o 
marco lexislativo de referencia para a programación da materia de 
Fundamentos de Administración e Xestión de 2º de Bacharelato. Remitímonos 
a esa normativa en todo o non expresamente mencionado nesta programación. 
 
 
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. 
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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". 
 
 
Contextualización 
 
Contextualización 
O centro IES de Vilalonga, como se recolle no PEC, é un centro situado nunha 
zona rural da parroquia de Vilalonga, concello de Sanxenxo, que ten como 
actividades económicas fundamentais a vitivinícola e a de servizos, centrada 
no turismo. 
O numero de alumnos estaría en torno ós 650 cun claustro de 74 profesores. A 
procedencia destes alumnos é maioritariamente dos centros adscritos de 
Primaria en 1º da ESO, e en 1º de Bacharelato os do centro súmanse os 
procedentes do IES de Sanxenxo, do IES de Meaño e do centro concertado 
Abrente. Nos Ciclos a procedencia é tanto do propio centro como de diferentes 
lugares. 
 
A carga lectiva correspondente a Fundamentos Administrativos de Xestion de 
2º de Bacharelato no presente curso é de 3 horas lectivas semanais, impartidas 
a un unico grupo formado por 11  alumnos. 
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5.2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE. CONCRECIÓN QUE RECOLLE A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAXE AVALIABLES QUE FORMAN PARTE DOS PERFIS DE 
COMPETENCIAS  
 
O Decreto 86/2015 de xuño, polo que se establece o currículo de 
Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia, define as competencias como as capacidades para 
aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa 
educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades e a 
resolución eficaz de problemas complexos e  expón as seguintes 
competencias clave  :  
 

• Comunicación lingüística (CCL).  
• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCCT).  
• Competencia dixital (CD).  
• Aprender a aprender (CAA).  
• Competencias sociais e cívicas (CSC).  
• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  
• Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 
CONCRECIÓN DE CADA ESTÁNDAR CAS COMPETENCIA CLAVE 
CURSO:  FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN  2º BACHARELATO 

 CCL CMCCT CD CSC CAA CSIEE CCEC 
BLOQUE 1. INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL. A IDEA DE NEGOCIO: O 
PROXECTO DE EMPRESA 

       

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

   X  X  

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

    X X  

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

  X   X  

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

 X    X  

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

  X  X X  

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

X   X  X  

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

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

    X X  

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

X     X  

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

X     X  

CONCRECIÓN DE CADA ESTÁNDAR CAS COMPETENCIA CLAVE 
CURSO:  FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN  2º BACHARELATO 

 CCL CMCCT CD CSC CAA CSIEE CCEC 
BLOQUE 2. A ORGANIZACIÓN INTERNA 
DA EMPRESA. FORMA XURÍDICA E 
RECURSOS 

       

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

 X    X  

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

   X  X  

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

X X  X    

 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. 

 X X   X  

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

    X X  

BLOQUE 3. DOCUMENTACIÓN E 
TRÁMITES PARA A POSTA EN 
MARCHA DA 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. 

 X X X  X  

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

 X X  X   

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

   X    

BLOQUE 4. O PLAN DE 
APROVISIONAMENTO 

       

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

 X X  X   

 FAXB4.1.2. Aplica métodos de valoración de 
existencias. 

 X X     

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

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

 X X     

 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. 

 X X  X   

CONCRECIÓN DE CADA ESTÁNDAR CAS COMPETENCIA CLAVE 
CURSO:  FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN  2º BACHARELATO 

 CCL CMCCT CD CSC CAA CSIEE CCEC 
 FAXB4.3.1.  Identifica  e  aplica  técnicas  de 

negociación e comunicación. 
X     X  

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

 X   X X  

BLOQUE 5. XESTIÓN COMERCIAL E 
MARKETING NA EMPRESA 

       

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

 X    X  

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

X X      

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

X X X X    

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

 X X     

 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. 

 X   X X  

 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. 

X X X    X 

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

X X    X  

BLOQUE 6. XESTIÓN DE RECURSOS 
HUMAMOS 

       

 FAXB6.1.1.   Avalía    as    necesidades    da 
empresa, e analiza e describe os postos de 
traballo. 

 X X   X  

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

 X    X  

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

 X X  X   

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

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

   X  X  

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

 X X     

CONCRECIÓN DE CADA ESTÁNDAR CAS COMPETENCIA CLAVE 
CURSO:  FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN  2º BACHARELATO 

 CCL CMCCT CD CSC CAA CSIEE CCEC 
BLOQUE 7.XESTIÓN DA CONTABILLIDADE DA 
EMPRESA 

       

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

 X X  X   

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

 X X   X  

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

 X X     

 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. 

 X X   X  

 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. 

 X X     

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

 X X X    

 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. 

 X X     

BLOQUE 8. INVESTIMENTO E XESTIÓN 
FINANCEIRA .VIABILIDAD DA EMPRESA 

CCL CMCCT CD CSC CAA CSIEE CCEC 

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

 X   X X  

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

 X X     

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

     X  

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

X   X  X  

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

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

 X X     

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

  X X X   

CONCRECIÓN DE CADA ESTÁNDAR CAS COMPETENCIA CLAVE 
CURSO:  FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN  2º BACHARELATO 

 CCL CMCCT CD CSC CAA CSIEE CCEC 
 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. 

 X X X    

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

   X  X  

BLOQUE   9.   PRESENTACIÓN   DA   IDEA   DE 
NEGOCIO 

       

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

X  X   X  

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

X X X     

Estándares de aprendizaxe avaliables 
TOTAL: 57 13 39 31 13 14 31 1 

Relación coas competencias claves 
% 23% 68% 54% 23% 25% 54% 2% 

 
Este proceso de ensino-aprendizaxe vai encamiñado, a través dos distintos 
estándares de aprendizaxe, á adquisición das competencias craves a que o 
alumno adquira as seguintes competencias craves: 
 
A competencia de Aprender a aprender (25%) está presente ao longo desta 
materia xa que o alumno, deberá aprender e saber aplicar os conceptos, as 
súas relacións e os instrumentos de contido económico no ámbito da 
administración e xestión empresarial.  
 
A competencia da Comunicación lingüística(23%) conséguese de forma 
transversal ao   longo dos contidos de todos os bloques. A actividade 
relacionada coa contorna administrativa e de xestión empresarial implica todo 
un universo de relacións interpersoais e sociais, a interacción entre os 
membros do equipo, con provedores, clientes, representantes de organismos e 
institucións públicos e privados e outros axentes, fai necesario que os mozos 
que cursan esta materia adquiran un conxunto de actitudes, destrezas, 
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coñecementos e valores   directamente  relacionados  coa competencia 
lingüística. A elección das fórmulas e formatos de comunicación adecuados  a  
cada  contexto e a adquisición  de  destrezas  para  o  manexo  de ferramentas 
que apoien e faciliten o fluxo de comunicación permitirán incidir na importancia 
e desenvolvemento da capacidade lingüística tanto oral como escrita e 
fomentarán e guiarán o camiño cara á   permanente procura dunha 
comunicación activa e eficaz. Así mesmo, os traballos de investigación, procura 
e utilización de información  especializada  e  a  adquisición  de  novos  
coñecementos  económicos e financeiros promoverán o avance na capacidade 
de comprensión lectora dos estudantes. 
 
En canto á competencia Matemática e competencias básicas en Ciencia e 
Tecnoloxía(68%),  é lóxico que o alumno adquira os coñecementos básicos de 
cálculo e  a  súa  aplicación  no  ámbito  desta  materia,  na  medida  na  que  
se  emprega  o razoamento matemático e as súas ferramentas para avanzar no 
coñecemento  e a práctica de múltiples fenómenos económicos e empresariais 
nos seus diferentes contextos. Principalmente na interpretación de datos 
numéricos e gráficos nas investigacións de mercados, na descrición da 
estrutura  organizativa da empresa, na planificación e cuantificación das 
necesidades económico-financeiras, as previsións de vendas e o estudo de 
viabilidade do proxecto de empresa, na comprensión e posta en práctica dos 
sistemas de fixación de prezos, na aplicación da técnica contable, a 
elaboración de nóminas e no coñecemento das bases e funcionamento do 
sistema tributario e de Seguridade Social. 
 
As competencias Sociais e Cívicas(23%)  conseguiranse cando o alumno 
entenda a interacción da empresa co resto de axentes económicos. A 
adquisición das competencias sociais e cívicas trabállanse nalgúns dos 
elementos que configuran o currículo desta materia desde o fomento dos 
valores e actitudes relacionados co respecto  ao  medio  ambiente,  a  análise  
do  labor  social  do  emprendedor  e  o empresario, a importancia do traballo 
en equipo e colaborativo, o respecto e comprensión da diversidade humana e 
social como algo necesario para establecer lazos de cooperación económica e 
a importancia da actitude responsable ante as obrigacións de carácter público 
de empresas e cidadáns. 
 
A competencia Sentido de iniciativa emprendedora e espírito 
emprendedor(54%), asociada a esta materia, incide non só na pura actividade 
empresarial senón na contribución  á  sociedade  por  parte  dos  empresarios.  
A  materia  Fundamentos  de Administración e Xestión mantén unha clara 
orientación cara ao desenvolvemento da competencia sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor, non só pola formulación baseada na importancia das 
figuras do emprendedor e o empresario e a relevancia do fomento da 
innovación, senón tamén porque esta competencia implica a capacidade de 
transformar as ideas en actos e moitas das actividades e tarefas que se vaian a 
programar pretenden potenciar a posta en práctica dos contidos teóricos que 
serven como base do coñecemento relacionado co ámbito da xestión e a 
administración empresarial.  Así  mesmo,  gran  parte  do  traballo  que  se  
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vaia  a  expor  na  aula relaciónase   coa   planificación,   programación,   
elaboración   e   comunicación   dos resultados dun proxecto de negocio; para 
poder levar a cabo esta tarefa con éxito débense desenvolver múltiples 
aspectos relacionados coa competencia sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor como son a autonomía e responsabilidade dos estudantes  no  
proceso  de  desenvolvemento  do  proxecto,  asunción  de responsabilidade 
individual e grupal, fomento da iniciativa, a creatividade e a procura de 
oportunidades, a asunción de riscos, a capacidade de liderado ou o 
pensamento crítico. 
 
Esta materia contribúe á adquisición da competencia Dixital( 54%) ao aplicar as 
novas tecnoloxías de información e comunicación nesta área de coñecemento. 
A utilización das tecnoloxías da información e a comunicación faise 
imprescindible para a adquisición  de  actitudes  e  destrezas  no  manexo  de  
ferramentas  e  programas informáticos e na correcta utilización de software 
específico de xestión empresarial, así como para alcanzar algúns dos 
obxectivos establecidos nas actividades ou tarefas que se programen ao longo 
do proceso de ensino-aprendizaxe, como apoio aos labores de procura e 
selección de información específica nos procesos de investigación e para a 
creación e difusión de contidos que permitan expoñer os resultados dos 
traballos 
realizados. 

 
 
 

 
 

 
5.3 CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO. 

 
 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, establece que o Bacharelato contribuirá a 
desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 
 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde 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 hu-manos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 
sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 
responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de pre-
ver e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 
c) 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 circunstan-cia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 
discapacidade. 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 
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necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e 
a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas 
estranxeiras. 
g)  Utilizar  con  solvencia  e  responsabilidade  as  tecnoloxías  da  
información  e  da comunicación. 
h) 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. 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e 
dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da 
investiga-ción e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribu-ción 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. 
p)  Valorar,  respectar  e  afianzar  o  patrimonio  material  e  inmaterial  de  
Galicia,  e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo 
globalizado. 
 

 
 
 
 

5.4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
AVALIABLE 
 
A concreción para cada estándar de aprendizaxe avalaible atópase 
desenvolvido no  seguinte cadro que reúne: 

- Temporalización. 
- Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
- Procedementos e instrumentos de avaliación. 
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO  Fundamentos de Administracion e Xestion 

NIVEL  2º SECUNDARIA: BACHARELATO ÁREA Fundamentos de Administracion e Xestion 

Criterio de 
avaliación Estándares 

Grao mínimo para superar a 
área 
Indicador mínimo de logro 

T 1 
 
 

T 2 
 
 

T 3 
 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 
C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

FAX-B1.1 

2º FAXB1.1.1. Identifica 
os aspectos da innovación 
empresarial e explica a 
súa relevancia no 
desenvolvemento 
económico e na creación 
de emprego. 
 
Peso: 1.5% 
 

Relaciona os factores da 
innovación empresarial coa 
actividade de creación de 
empresas. 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas específicas, Observación 
sistemática, Intercambios orais cos alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva (90%), Diario de clase 
(5%), Posta en común (5%) 

CSC 
CSIEE 

FAX-B1.1 

2º FAXB1.1.2. Recoñece 
experiencias de 
innovación empresarial e 
analiza os elementos de 
risco que levan 
aparelladas.. 
 
Peso: 1.8% 
 

Identifica os principais factores 
de risco na innovacion 
empresarial. 

X   

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Análise das 
producións dos alumnos/as, Intercambios orais cos 
alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (3%), Resolución 
de exercicios e problemas (4%), Posta en común (3%), 
Proba obxectiva (90%), 

CSIEE 
CAA 

FAX-B1.1 

2º FAXB1.1.3 - Valora a 
importancia da tecnoloxía 
e de internet como 
factores clave de 

Estuda o impacto da 
incorporación da innovación e 
das novas tecnoloxías na 
estratexia da empresa. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, Probas 
específicas, 

 

CD 
CSIEE 
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innovación e relaciona a 
innovación coa 
internacionalización da 
empresa.. 
 
Peso: 1.8% 
 

INSTRUMENTOS: Posta en común (40%), Resolución de 
exercicios e problemas (60%), 

FAX-B1.2 

2º- FAXB1.2.1. Analiza o 
sector empresarial onde 
se desenvolve a idea de 
negocio  
Peso: 1.5% 
 

 Analiza a información económica 
do sector de actividade 
empresarial no que se situará a 
empresa. 

X   

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as, 
Análise das producións dos alumnos/as, Cuestionarios, 
Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común (3%), Investigacións 
(3%), Cuestionario aberto (4%), Proba obxectiva (90%), 

CMCCT 
CSIEE 

FAX-B1.2 

2º- FAXB1.2.2. Realiza 
unha análise do mercado 
e da competencia para a 
idea de negocio 
seleccionada.  
Peso: 1.6% 

Identrifica e selecciona os 
distintos instrumentos para a 
analise da competencia 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Investigacións (60%), Posta en común 
(40%), 

CSIEE 
CSC 
CAA 

FAX-B1.3 

2º FAXB1.3.1. Explica 
desde diferentes 
perspectivas a figura 
do/da emprendedor/a de 
negocios 
Peso: 1.5% 
 

Seleccionar unha idea de 
negocio, e valorar e argumentar 
tecnicamente a elección.  

X X  
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común (100%), 

CCL 
CSIEE 
CSC 

FAX-B1.3 
2º- FAXB1.3.2. Avalía as 
repercusións que supón 
elixir unha idea de 

Determina as necesidades da 
clientela en relación coas 
características dos produtos ou 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as, 
Análise das producións dos alumnos/as, 

 

CSC 
CSIEE 
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negocio. 
 
Peso: 1.5% 
 

dos servizos ofrecidos pola 
empresa. 

INSTRUMENTOS: Posta en común (40%), Investigacións 
(60%), 

FAX-B1.3 

2º FAXB1.3.3. Analiza as 
vantaxes e os 
inconvenientes de 
propostas de ideas de 
negocio realizables. 
Peso: 1.5% 
 
 
 
 

Investiga sobre a organización 
nas empresas do seu ámbito 
máis próximo. 

X   

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as, 
Análise das producións dos alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común (40%), Investigacións 
(60%), 

CAA 
CSIEE 
CMCCT 

FAX-B1.3 

2º- FAXB1.3.4. Expón os 
seus puntos de vista, 
mantén unha actitude 
proactiva e desenvolve 
iniciativa emprendedora  
Peso: 1.5% 
 

  X  

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Probas específicas, 
 

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (10%), Proba 
obxectiva (90%), 

CSIEE 
CC 

FAX-B1.3 

2º- FAXB1.3.5. Traballa 
en equipo mantendo unha 
comunicación fluída cos 
seus compañeiros e coas 
súas compañeiras para o 
desenvolvemento do 
proxecto de empresa. 
Peso: 1.5% 
 

Analiza a actividade das 
empresas como elemento 
dinamizador de progreso 

X X  

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Intercambios orais 
cos alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (60%), Posta en 
común (40%), 

CCL 
CSIEE 
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FAX-B2.1 

.2º FAXB2.1.1. Recoñece 
os obxectivos e os fins da 
empresa, e relaciónaos 
coa súa organización 
 
Peso: 1.8% 
 

Analiza 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. 

X X  

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Intercambios orais 
cos alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (6%), Posta en 
común (4%), Proba obxectiva (90%), 

CSIEE 
CMCCT 

FAX-B2.1 

2º-. FAXB2.1.2. 
Reflexiona sobre o papel 
da responsabilidade social 
corporativa, e valora a 
existencia dunha ética dos 
negocios 
 
Peso: 1.5% 
 
 
 

 Analiza a relación entre 
empresa, sociedade e ambiente X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Cuestionarios, Intercambios orais cos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Investigacións (40%), Cuestionario 
aberto (30%), Posta en común (30%), 

CSC 
CSIEE 

FAX-B2.1 

2º- FAXB2.1.3. 
Proporciona argumentos 
que xustifican a elección 
da forma xurídica e da 
localización da empresa 
Peso: 1.5% 
 

Analiza a actividade das 
empresas como elemento 
dinamizador de progreso 

X   

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Intercambios orais 
cos alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (60%), Posta en 
común (40%), 

CCL 
CSC 
CMCCT 

FAX-B2.1 

2º- 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. 

Identifica a función de cada área 
de actividade da empresa 
(aprovisionamento, produción e 
comercialización, investimento e 
financiamento, recursos humanos 
e administrativa). 

X X  

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Probas específicas, 
 

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (10%), Proba 
obxectiva (90%), 

CSIEE 
CMCCT 
CD 
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Peso: 1.5% 
 

FAX-B2.1 
 
Peso: 1.5% 
 

   X 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Análise das 
producións dos alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (40%), 
Investigacións (60%), 

CSIEE 
CAA 

FAX-B2.1 

2º- FAXB2.1.5. Realiza 
unha previsión dos 
recursos necesarios para 
o desenvolvemento do 
proxecto de empresa.  
Peso: 1.8% 
 

Describe a estrutura organizativa, 
o estilo de dirección, e a 
organización informal da 
empresa. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas, Cuestionarios, 
Intercambios orais cos alumnos/as, Análise das producións 
dos alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva (90%), Cuestionario 
aberto (3%), Posta en común (2%), Resolución de 
exercicios e problemas (4%), Caderno de clase (1%), 

CCL 
CMCT 
CSIEE 

FAX-B3.1 

2º 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 as súas 
interrelacións. 
 
Peso: 1.5% 
 

Analiza os trámites legais e as 
actuacións necesarias para crear 
a empresa 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Intercambios orais 
cos alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (6%), Posta en 
común (4%), Proba obxectiva (90%), 

CSC 
CMCCT 
CD 
CSIEE 

FAX-B3.2 

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

Xestiona a documentación 
necesaria para a posta en 
marcha dunha empresa 

X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase (40%), Posta en 
común (20%), Investigacións (40%), 

CAA 
CMCCT 
CD 
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Peso: 1.5% 
 

FAX-B3.2 

2º FAXB3.2.2. Valora a 
necesidade do 
cumprimento dos prazos 
legais para efectuar os 
trámites de creación dun 
negocio.-  
Peso: 1.5% 
 

Analiza os diferentes prazos e as 
consecuencias do seu 
incumplimento, 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, Probas 
específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase (10%), Investigacións 
(30%), Posta en común (10%), Proba de interpretación de 
datos (30%), Traballo de aplicación e síntese (20%), 

CSC 

FAX-B4.1 

2º- FAXB4.1.1. Deseña un 
plan de aprovisionamento 
da empresa 
Peso: 1.5% 
 

 Establece os obxectivos e as 
necesidades de 
aprovisionamento. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Cuestionarios, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(6%), Cuestionario aberto (4%), Proba obxectiva (90%), 

CAA 
CMCCT 
CD 

FAX-B4.1 

2º- FAXB4.1.2. Aplica 
métodos de valoración de 
existencias 
Peso: 2% 
 
 
 
 
 

 Valora as existencias en 
almacén mediante diferentes 
métodos. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Cuestionarios, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(3%), Cuestionario aberto (3%), Proba de interpretación de 
datos (4%), Proba obxectiva (90%), 

CMCCT 
CD 

FAX-B4.2 

2º- FAXB4.2.1. Identifica 
os tipos de documentos 
utilizados para o 
intercambio de 
información con 
provedores e as 

Realiza procesos de selección de 
provedores analizando as 
condicións técnicas  

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, Probas 
específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Investigacións (30%), Resolución de 
exercicios e problemas (30%), Posta en común (10%), 
Proba de interpretación de datos (30%), 

CCL 
CMCCT 
CD 

FAX-B4.2 2º- FAXB4.2.2. Utiliza  X   PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos CD 
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diferentes fontes para a 
procura de provedores en 
liña e offline  
Peso: 1.5% 
 

alumnos/as, Cuestionarios, Intercambios orais cos 
alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Investigacións (40%), Cuestionario 
aberto (30%), Posta en común (30%), 

CMCCT 

FAX-B4.2 

2º- 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 
Peso: 1.8% 
 

Realiza procesos de selección de 
provedores analizando as 
condicións técnicas 

X  X 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Análise das 
producións dos alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (3%), Resolución 
de exercicios e problemas (4%), Proba de interpretación de 
datos (3%), Proba obxectiva (90%), 

CAA 
CMCCT 
CD 

FAX-B4.3 

2º-- FAXB4.3.1. Identifica 
e aplica técnicas de 
negociación e 
comunicación. Peso: 2% 

. Planifica a xestión das relacións 
con provedores, aplicando 
técnicas de negociación e 
comunicación 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Cuestionarios, Probas específicas, 
INSTRUMENTOS: Res. exercicios e probl. (4%), Cuest. 
aberto (3%), P. Interpret. datos (3%), P.obxectiva (90%) 

CCL 
CSIEE 

FAX-B4.3 

2º- FAXB4.3.2. Recoñece 
as etapas nun proceso de 
negociación de condicións 
de aprovisionamento.. 
 
Peso: 2% 
 

Identifica os custos que xera o 
almacén.  X  

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Análise das 
producións dos alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (3%), Resolución 
de exercicios e problemas (3%), Proba de interpretación de 
datos (4%), Proba obxectiva (90%), 

CAA 
CSIEE 
CMCCT 

FAX-B5.1 

2º- FAXB5.1.1. Analiza o 
proceso de 
comercialización dos 
produtos ou servizos da 
empresa. 

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

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Cuestionarios, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(3%), Cuestionario aberto (3%), Proba de interpretación de 

CSIEE 
CMCCT 
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Peso: 1.8% 
 

datos (4%), Proba obxectiva (90%), 

FAX-B5.1 

2º- FAXB5.1.2. Explica as 
características da clientela 
potencial da empresa e 
identifica o 
comportamento dos 
competidores desta.  
Peso: 1.5% 
 

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

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Cuestionarios, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(6%), Cuestionario aberto (4%), Proba obxectiva (90%), 

CCL 
CMCCT 

FAX-B5.1 

2º- FAXB5.1.3. Aplica 
procesos de 
comunicación e 
habilidades sociais en 
situacións de atención á 
clientela e operacións 
comerciais.  
Peso: 2% 
 
 
 

Desenvolver a comercialización 
dos produtos ou servizos da 
empresa e o plan de márketing 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas específicas, 
 

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(6%), Proba obxectiva (90%), Proba de interpretación de 
datos (4%), 

CCL 
CSC 
CMCCT 
CD 

FAX-B5.1 

2º- FAXB5.1.4. Realiza 
unha previsión de vendas 
a curto e a medio prazo, 
manexando a folla de 
cálculo.Peso: 1.5% 
 

Desenrola unha previsionn de 
vendas a curtom prazo  X  

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Intercambios orais 
cos alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (30%), Posta en 
común (30%), Proba de interpretación de datos (40%), 

CD 
CMCCT 

FAX-B5.2 

2º- FAXB5.2.1. Reflexiona 
sobre as estratexias de 
prezos tendo en conta as 
características do produto 
ou do servizo, e 

Fixa os prezos de 
comercialización dos produtos ou 
os servizos, e comparalos cos da 
competencia 

 X  

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Probas específicas, 
 

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (4%), Proba de 
interpretación de datos (6%), Proba obxectiva (90%), 

CAA 
CMCCT 
CSIEE 
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argumenta sobre a 
decisión do 
establecemento do prezo 
de venda.  
Peso: 1.5% 
 

FAX-B5.3 

2º-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  
Peso: 1.5% 
 

Analizar as políticas de márketing 
aplicadas á xestión comercial.   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, Probas 
específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Investigacións (40%), Posta en común 
(30%), Proba de interpretación de datos (30%), 

CCL 
CCEC 
CMCCT 
CD 

FAX-B5.3 

2º- FAXB5.3.2. Valora e 
explica as canles de 
distribución e venda que 
pode utilizar a empresa  
Peso: 1.8% 
 

Interpreta e valora estratexias de 
márketing.  X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, Probas 
específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Investigacións (30%), Posta en común 
(10%), Proba de interpretación de datos (30%), Traballo de 
aplicación e síntese (30%), 

CSIEE 
CCL 
CMCCT 

FAX-B6.1 

2º FAXB6.1.1. Avalía as 
necesidades da empresa, 
e analiza e describe os 
postos de traballo 
Peso: 1.5% 
 

Planifica a xestión dos recursos 
humanos X X  

PROCEDEMENTOS: Probas específicas, 
 

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(100%), 

CSIEE 
CMCCT 
CD 

FAX-B6.1 2º FAXB6.1.2. Identifica 
as fontes de 

 Valora a importancia dos 
recursos humanos nunha  X  PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, Probas 
CSIEE 
CMCCT 
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recrutamento, así como 
as fases do proceso de 
selección de persoal -  
Peso: 1.6% 
 

empresa e analiza diferentes 
maneiras de abordar a súa 
xestión. 

específicas, 
 

INSTRUMENTOS: Investigacións (30%), Traballo de 
aplicación e síntese (20%), Posta en común (10%), 
Exposición dun tema (40%), 

FAX-B6.2 

2º- FAXB6.2.1. Analiza e 
aplica para a empresa as 
formalidades e as 
modalidades documentais 
de contratación.  
Peso: 1.5% 
 

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

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, Probas 
específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Investigacións (4%), Posta en común 
(3%), Proba obxectiva (90%), Traballo de aplicación e 
síntese (3%), 

CMCCT 
CD 

FAX-B6.2 

2º- FAXB6.2.2. Identifica 
as subvencións e os 
incentivos á contratación 
Peso: 1.5% 
 

Imvestiga sobre os distintos 
incentivos laborais  X  

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Probas específicas, 
 

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (10%), Proba 
obxectiva (90%), 

CMCT 
CCL 

FAX-B6.2 

2º FAXB6.2.3. Recoñece 
as obrigas administrativas 
do/da empresario/a ante a 
Seguridade Social  
 
Peso: 1% 
 

Identifca os distintos tramites e 
obrigas coa seguridade social  X  

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Probas específicas, 
 

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (10%), Proba 
obxectiva (90%), 

CSC 
CSIEE 

FAX-B6.2 

2º- FAXB6.2.4. Analiza os 
documentos do proceso 
de retribución e cotización 
do persoal e de 
xustificación do 
pagamento. 
 
Peso: 1.8% 

Analiza a relación entre a 
produtividade e os salarios 
dos/das traballadores/as e 
recoñece o salario e a nomina. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Probas específicas, 
 

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (30%), Resolución 
de exercicios e problemas (40%), Proba de interpretación 
de datos (30%), 

CMCCT 
CD 
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FAX-B7.1 

2º- FAXB7.1.1. Opera cos 
elementos patrimoniais da 
empresa, valora a 
metodoloxía contable e 
explica o papel dos libros 
contables.  
Peso: 2% 
 

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

  X 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Probas específicas, 
 

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (3%), Proba de 
interpretación de datos (3%), Resolución de exercicios e 
problemas (4%), Proba obxectiva (90%), 

CMCT 

FAX-B7.1 

2º- FAXB7.1.2. Analiza e 
representa os principais 
feitos contables da 
empresa  
Peso: 1.8% 
 
 
 
 

 Manexa os libros diario e maior  
na empresa   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, Probas 
específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(4%), Posta en común (3%), Proba de interpretación de 
datos (3%), Proba obxectiva (90%), 

CAA 

FAX-B7.1 

2º FAXB7.1.3. Identifica o 
concepto de amortización 
e procede ao seu rexistro 
contablePeso: 2% 
 

 Explica o concepto de 
amortizacion e diferencia 
diferentes metodos de calculo. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas, 
 

INSTRUMENTOS: Proba de interpretación de datos (4%), 
Proba obxectiva (90%), Resolución de exercicios e 
problemas (6%), 

CMCT 

FAX-B7.1 

2º 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.  
Peso: 1.8% 

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

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(10%), Proba obxectiva (90%), 

CAA 
CSIEE 
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FAX-B7.1 

2º 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 -  
Peso: 1% 
 

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

X X X 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Intercambios orais 
cos alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (40%), Posta en 
común (30%), Proba de interpretación de datos (30%), 

CMCT 
CD 

FAX-B7.1 

2º- FAXB7.1.6. Analiza as 
obrigas contables e 
fiscais, e a documentación 
correspondente á 
declaración-liquidación 
dos impostos. 
 Peso: 1.5% 

Recoñece a conveniencia do 
equilibrio económico, patrimonial 
e financeiro da empresa e a sua 
implicacion fiscal. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Cuestionarios, Intercambios orais 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(40%), Cuestionario aberto (30%), Posta en común (30%), 

CMCT 
CSIEE 

FAX-B7.1 

2º- 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 . 
 
Peso: 1.5% 
 

Valora a importancia da 
información contable  na toma de 
decisións. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Intercambios orais 
cos alumnos/as, 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (60%), Posta en 
común (40%), 

CAA 
CSIEE 

FAX-B8.1 
2º- FAXB8.1.1. Elabora un 
plan de investimentos da 
empresa, que inclúa o 

Determinar o investimento 
necesario e as necesidades 
financeiras para a empresa, 

  X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Probas específicas, 

 

CD 
CMCT 
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activo non corrente e o 
corrente.  
Peso: 1.8% 
 

identificando as alternativas de 
financiamento posibles 

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(6%), Proba de interpretación de datos (4%), Proba 
obxectiva (90%), 

FAX-B8.1 

2º FAXB8.1.2. Analiza e 
selecciona as fontes de 
financiamento da 
empresa.- 
 Peso: 2% 
 

Identifica e clasifica as distinta 
formas de finanzamento da 
empresa. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase (1%), Resolución de 
exercicios e problemas (6%), Proba de interpretación de 
datos (3%), Proba obxectiva (90%), 

CD 
CMCT 
CSIEE 

FAX-B8.1 

2º- FAXB8.1.3. Recoñece 
as necesidades de 
financiamento da 
empresa.  
Peso: 1.5% 
 
 
 
 

Explica as posibilidades de 
financiamento das empresas 
diferenciando o externo e o 
interno, a curto e a longo prazo 

X X  

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios, Probas específicas, 
 

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto (4%), Resolución 
de exercicios e problemas (6%), Proba obxectiva (90%), 

CMCT 
CSIEE 

FAX-B8.2 

2º FAXB8.2.1. Determina 
e explica a viabilidade da 
empresa, tanto a nivel 
económico e financeiro 
como a nivel comercial e 
ambiental.- 
Peso: 1.8% 
 

 Avalia  a viabilidade da empresa, 
de acordo con diferentes tipos de 
análise 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, Probas 
específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(6%), Posta en común (4%), Proba obxectiva (90%), 

CMCT 
CCL 

FAX-B8.2 

2º FAXB8.2.2. Aplica 
métodos de selección de 
investimentos e analiza os 
investimentos necesarios 
para a posta en marcha.- 

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

X   

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as, 
Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común (10%), Proba 
obxectiva (90%), 

CSC 
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Peso: 1.5% 
 

investimentos. 

FAX-B8.2 

2º- FAXB8.2.3. Elabora 
estados de previsión de 
tesouraría e explica 
alternativas para a 
resolución de problemas 
puntuais de tesouraría 
Peso: 1.8% 
 

Coñece e enumera os métodos 
para resolver problemas na 
tesoreria 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas específicas, 
 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva (90%), Resolución de 
exercicios e problemas (10%), 

CD 
CSIEE 
CMCT 

FAX-B8.3 

2º- FAXB8.3.1. Valora as 
fontes de financiamento, 
así como o custo do 
financiamento e as 
axudas financeiras e 
subvencións Peso: 2% 

Aplica métodos dinámicos (valor 
actual neto), nun suposto 
concreto de selección de 
alternativas de investimento para 
unha empresa. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(6%), Proba de interpretación de datos (4%), Proba 
obxectiva (90%), 

CD 
CMCT 

FAX-B8.3 

2º FAXB8.3.2. Comprende 
o papel dos intermediarios 
financeiros na actividade 
cotiá das empresas e na 
sociedade actual   
Peso: 1.8% 
 

Identifica  os distintos tipos de 
intermediaris financieros   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(6%), Proba de interpretación de datos (4%), Proba 
obxectiva (90%), 

CCL 
CMCT 

FAX-B8.3 

2º- FAXB8.3.3. Distingue 
o papel dos intermediarios 
financeiros na actividade 
cotiá das empresas e na 
sociedade actual.  
Peso: 1.6% 
 

Analiza, nun suposto concreto de 
financiamento externo,as opcións 
posibles de intermediarios 
financieiros. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, Probas 
específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(4%), Posta en común (2%), Proba de interpretación de 
datos (4%), Proba obxectiva (90%), 

CAA 
CD 
CMCT 

FAX-B8.3 2º FAXB8.3.4. Valora a Analiza os incumplimentos dos  X X PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos CAA 
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importancia, no mundo 
empresarial, de responder 
en prazo aos 
compromisos de 
pagamento adquiridos. 
. 
 
Peso: 1.7% 
 

pagos e as suas repercusions. alumnos/as, Probas específicas, 
 

INSTRUMENTOS: Investigacións (30%), Resolución de 
exercicios e problemas (40%), Proba de interpretación de 
datos (30%), 

CMCT 
CSIEE 

FAX-B9.1 

2º- FAXB9.1.1. Utiliza 
habilidades comunicativas 
e técnicas para atraer a 
atención na exposición 
pública do proxecto de 
empresa. 
 Peso: 1.8% 

Expon e comunica publicamente 
o proxecto de empresa   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Probas específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Investigacións (10%), Proba obxectiva 
(90%), 

CMCT 
CSIEE 

FAX-B9.1 

2º- FAXB9.2.1. Manexa 
ferramentas informáticas 
e audiovisuais atractivas 
que axudan a unha 
difusión efectiva do 
proxecto  
Peso: 1.8% 
 

Utiliza ferramentas informáticas 
que apoian a comunicación e a 
presentación do proxecto 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, Probas 
específicas, 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e problemas 
(40%), Posta en común (20%), Proba de interpretación de 
datos (40%), 

CMCT 
CAA 
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5.5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 
 
O tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao nivel competencial 
inicial do alumnado, partindo cando cumpra de aprendizaxes máis simples, 
respectando ritmos e estilos de aprendizaxe que teñan en conta a atención á 
diversidade. Pártese do nivel de desenvolvemento do alumno, nos seus 
distintos aspectos, para construír, a partir de aí, outras aprendizaxes que 
favorezan e melloren este nivel de desenvolvemento.Favorecerase o traballo 
individual e o cooperativo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de 
técnicas e hábitos de investigación , a capacidade do alumnado de aprender en 
por si, así como a transferencia e a aplicación do aprendido nunha diversidade 
de contextos. 
 

• As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta 
necesaria polo seu carácter imprescindible na educación como pola súa 
utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral.  

• Proceso de aprendizaxe esixirá a procura de información, a análise da 
información facilitada polo profesor ou buscada polo alumno, así como a 
capacidade de sintetizar a mesma e transmitila con corrección. 

• Fomentarase o autoaprendizaxe. Os alumnos deben ser capaces de 
aprender a aprender e de pensar de maneira crítica. As metodoloxías 
deberán ser eminentemente activas e participativas e deberán favorecer 
o desenvolvemento da capacidade do alumno para aprender en por si e 
traballar en equipo (aprendizaxe cooperativa, aprendizaxe por proxectos, 
aprendizaxe baseada en problemas, etc.). 

• A materia é en si mesma instrumental. Darase prioridade á comprensión 
dos contidos -memoria comprensiva- e á súa funcionalidade, de modo 
que poidan relacionalos coa súa contorna real 
 

A adopción das competencias clave como finalidades formativas da etapa leva 
a un modelo de aprendizaxe activo.  
Polo tanto sendo conscientes de que os alumnos que forman o grupo de clase, 
xeralmente, teñen diferentes motivacións, capacidades, ambiente social, etc, 
unido ao feito de que como docentes temos como meta a formación integral do 
alumno, formándoo en todas as súas capacidades, non soamente as cognitivas 
supón para a profesora a necesidade de atender esas diferenzas, por iso 
utilizaranse ao longo do curso diversos modelos metodolóxicos: 
 

- Modelo expositivo: presentando o tema estruturado 
loxicamente para transmitir os coñecementos ao alumno e 
permitir que o alumno comprenda e sistematice  os 
coñecementos especificativos da unidade didáctica 

- Colaborativo: fomentando a participación dos alumnos durante 
a presentación do tema, na maior medida posible 
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- Análise de casos ou exercicios prácticos co obxectivo de fixar 
os conceptos e interpretar noticias económicas ( uso 
fundamental de períodicos, Internet, aula virtual) Os alumnos 
realizarán exercicios na aula e tamén na casa. Realizaranse 
ademais debates,  tarefas diversas. 
 

Estas metodoloxías favorecerán o traballo individual unhas veces e outras o 
traballo en grupo, traballo corporativo, o pensamento autónomo, crítico e 
rigoroso, así como o uso de técnicas e hábitos de investigación.  
Sendo fundamental para os alumnos o uso das tecnoloxías da información e 
comunicación para  búsqueda de información, asi como o uso do períodico. 
 
 
 
5.6.  MATERIAIS  E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
O Departamento de Economía  fixou como libro oficial no curso 2018-19: 
 
- Fundamentos de Administracion e Xestion Editorial Mc Graw Hill. 
 
 
 Ademais utilizará como libros auxiliares: 
 
 - Alberto Pérez César, Economía da empresa 2º bachillerato. Editorial 
Galinova Editorial,S.L.   
- Andrés Carreira, Enrique Lluch. Economía  da empresa. 2º Bachillerato. 
Editorial S.M. 
- Rafael Prieto-Puga Fariña. Economía  da empresa. 2º Bachillerato. Editorial 
Baía 
- R. Pascual, R. Burgaleta, M.ª A. Barrio. Economía da empresa. 2º 
Bachillerato. Editorial Ecir. 
- Vicente do Val, J. Luís Gómez de Agüero. Economía da empresa.2º 
Bachillerato. Editorial Mc. Graw Hill. 
- Economía  da empresa.2º Bachillerato. Editorial Editex 
- Concepción Delgado, Economía  da Empresa. 2º Bachillerato.Editorial 
Palomero-Delgado. 
 

• Utilizarase como material didáctico noticias de xornais, revistas 
relacionados coa materia explicada en clase, debendo facer os alumnos 
comentarios sobre os mesmos, co cal será moi importante a 
participación do alumnado no desenvolvemento da clase. 

• Utilización das TIC, busca de información,  
• Páxina Web.:   

 www.ipyme.org 

http://www.ipyme.org/
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 www.eugo.es 
www.ventanillaempresarial.e 
www.igape.es 
www.agenciatributaria.es 
www.consumo-inc.es 
www.oepm.es 
www.rmc.e 
www.cnmc.e 
www.seg-social.es 
www.sepe.es  

  www.circe.es 
 
 
 
5.7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN  E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO. 
 
A avaliación será continua, o que require a asistencia regular do alumnado ás 
clases e as demais actividades programadas. 

A avaliación da presente materia non se centrará exclusivamente nas 
cualificacións obtidas nas probas de control e exames (PE: probas específicas), 
senon que se valorará a participación do alumno/a na clase, traballos, 
actividades e exercicios realizados ao longo das distintas unidades, 
valorándose o traballo en clase de forma continuada (PA: producción do 
alumno). 

Os alumnos/as deberán levar ao longo do curso un caderno, no que recollan os 
apuntes, traballos, actividades e exercicios correspondentes a cada avaliación. 
A elaboración do caderno é obrigatoria e presentarase a solicitude da profesora 
en cada avaliación. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

En cada avaliación a materia será superada ou aprobada se o alumno obtén 
unha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10, que será o resultado 
de: 

1.- Nota dos exames que terá unha ponderación do 90% da nota global (PE),  
2.-. Nota sobre o traballo en clase, realización e corrección  dos exercicios para 
facer na casa, esquemas, etc.: terá una ponderación do 10% da nota global. 
(PA). 
 
 

http://www.eugo.es/
http://www.ventanillaempresarial.e/
http://www.igape.es/
http://www.agenciatributaria.es/
http://www.consumo-inc.es/
http://www.oepm.es/
http://www.rmc.e/
http://www.cnmc.e/
http://www.seg-social.es/
http://www.sepe.es/
http://www.circe.es/
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Os traballos propostos durante o curso terán que ser entregados nas datas 
sinaladas, de non ser así, non serán recollidos, polo que non serán 
cualificados. 

A cualificación farase en base a 3 avaliacións, tendo a terceira a consideración 
de final. De cara á cualificación do alumno seguirase o principio de avaliación 
continua, en virtude do cal en cada avaliación poderanse incorporar os contidos 
das precedentes. A nota mínima para facer media será de 3 puntos. 

As probas escritas poderán ser diferenciadas para atender as necesidades 
individuais, a súa evolución académica e mesmo a  outras razóns (espazo, 
tempo,...) 

Os alumnos promocionarán na convocatoria ordinaria sempre que teñan 
unha nota igual ou superior a 5 sobre un total de 10 puntos, como resultado da 
media das avaliacións aprobadas. No caso de que unicamente supere a 
avaliación final a cualificación será de 5. 

Na convocatoria extraordinaria  os alumnos terán que facer unha proba 
escrita na que se dará prioridade a aquelas cuestións que permitan valorar a 
adquisición das competencias clave. Promocionarán, neste caso, sempre que 
teñan unha nota igual ou superior a 5 sobre un total de 10 puntos.  

Poderá darse o caso da obrigatoriedade da presentación dalgún traballo, no 
caso de non facelo ao longo do curso. 

 
 
 
5.8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO 
E Á PRÁCTICA DOCENTE. 
 
O Departamento reunirase de forma periódica, una vez o trimestre, para valorar 
o cumprimento ou non da Programación didáctica e propor modificacións ou 
non da mesma, caso de ter que realizar algunhas modificacións, analizaranse 
as causas.  
Para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente así como a propia 
programación empregaremos os seguintes indicadores de logro:  

- Obxectivos. 
- Contidos. 
- Temporalización. 
- Criterios de avaliación. 
- Estándares de aprendizaxe (LOMCE) 
- Competencias básicas e competencias clave.  
- Contidos mínimos exixíbeis. 
- Metodoloxía didáctica (recursos). 
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- Atención á diversidade.  
 
 
 
5.9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADE DE SEGUEMENTO, 
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES  
 
 
Non procede. 
 
 
5.10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 
ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS  
 
Non é de aplicación 
 
 

5.11 DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 
COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS 
SEUS RESULTADOS. 
 
A AVALIACIÓN INICIAL de coñecementos previos non se realizará mediante 
proba escrita, senón que será a partir da observación directa do 
desenvolvemento das actividades propostas ao efecto, como o profesor 
coñecerá o nivel destes coñecementos previos. 
 
 
5.12. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
Sendo conscentes de que os alumnos que forman o grupo clase son distintos 
nas súas motivacións, capacidades, ambiente social, etc., unido ao feito de que 
como docentes temos como meta a formación integral do alumno, formándoo 
en todas as súas capacidades, non soamente nas cognitivas, o profesor/a  
deberá atender esas diferenzas. Por iso, seguiranse as seguintes pautas: 
 
- Emprego de metodoloxías didácticas diversas, como recurso que se pode 
introducir nas formas de enfocar ou presentar determinados contidos ou 
actividades como consecuencia dos distintos graos de coñecementos previos 
detectados nos alumnos. 
- Proposta de actividades diferenciadas e variadas, que se adaptarán ás 
motivacións, intereses e necesidades que presenten os alumnos. Tratándose 
de alumnos que manifesten algunha dificultade para traballar determinados 
contidos, axustaranse o grao de complexidade da actividade e os 
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requerimentos da tarefa, ás súas posibilidades, ademais de ter plantexadas 
actividades de reforzo para estas situacións. 
-  Materiais didácticos diversos. O emprego de  materiais curriculares   e  
recursos didácticos variados permitirá unha mellor adaptación aos diferentes 
tipos de capacidades, intereses e motivacións dos alumnos. Tamén se poderán 
secuenciar os recursos materiais segundo o grado de dificultade, utiizando en 
cada caso aqueles que resposten mellor ás necesidades concretas de cada 
alumno. 
- Agrupamentos flexibles e ritmos distintos. Na medida en que se promova o 
traballo en equipo, farase máis doado a interacción entre os alumnos. Ademais, 
ao subdividir o grupo de alumnos en grupos homoxéneos, resultará máis 
sinxelo axeitar a axuda pedagóxica ás súas necesidades específicas.   
 
 
5.13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 

6. Educación cívica. As competencias sociais e cívicas son na práctica 
competencias do Departamento Economía, a materia contribúe nun 20% 
á adquisición da competencia social e civica, a formación de cidadáns 
responsables, conscientes dos seus dereitos e das súas obrigas ( 
impostos, medioambiente, organizacións económicas, desenvolvemento 
sostenible, etc). 

7. Compresión de lectura, a expresión oral e escrita son elementos 
presentes en todos os cursos (traballos escitos, exposicións, uso da 
prensa...). 

8. Traballo con tecnoloxías da información e da comunicación. de xeito 
habitual traballamos a busca e selección de información a través de 
Internet para cumprimentar información, busca de datos, realización de 
traballos, etc. Os alumnos deben ser capaces de realizar a búsqueda de 
información através das nuevas tecnoloxías para transformarla en 
coñecemento. 

9. Animar ao emprendemento é un elemento transversal especialmente 
significativo  

10. O desenvolvemento sustentable e o medio son elementos que están 
presentes na materia de economía ( enerxías alternativas...). 

 
 

5.14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 
O departamento non ten previsto, por agora, ningunha actividade 
 
 
5.15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN  DA 
PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA 
 
O departamento de Economía estableceu unha serie de pautas para a 
avaliación e seguimento da súa programación: 
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A avaliación de programación require de instrumentos que permitan recoller 
información sobre o grado de posta en práctica da mesma, o motivo polo cal 
pudiera surdir algunha desviación, consecución de obxectivos, interese e 
participación do alumnado, melloras que se poidan introducir, etc. para  poder 
modificala de tal xeito que se chegue a optimizar o máximo posible. 
 
 
A través da análise mensual dos contidos desenvolvidos e os 
requerimentos do alumnado na aula, poderán e deberán producirse 
modificacións na programación, para así incidir nos problemas e 
carencias detectadas. Estas modificacións ou propostas de mellora serán 
tidas en conta nas actas do departamento, por avaliación e na memoria 
final do curso. 
 


	1.3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO
	O Decreto 86/2015 do 29 de xuño polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade autónoma de Galicia, establece os obxectivos dea etapa de educación secundaria obrigatoria así como os respectivos obx...
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